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RESUMO

LIMA, MARLOS CORREIA DE. O futuro das ideais: Análise Estrutural & incertezas-críticas
prospectivas para think tanks. 2010. 228 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Escola
Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE), Fundação Getulio Vargas, 2010.

O objetivo deste trabalho é identificar as incertezas-críticas prospectivas para fhínk
fanks, importante subsídio na elaboração de cenários prospectivos para essas

organizações. O enfoque é qualitativo: os dados, coletados por bibliografia e em
entrevistas com executivos estratégicos da Fundação Getulio Vargas e especialistas
internacionais, foram tratados pelo método da Análise Estrutural. Para tanto, utilizouse o Modelo URCA (MARQUES, 1988). Acredita-se tratar de abordagem inédita na
área, pois registro de Análises Prospectivas para thínk tanks não foram localizados.
A base teórica analisa diversas definições e classificações de fhínk fanks, identifica
atributos comuns a tais conceitos e, a partir deste referencial, apresenta a definição
de thínk tank, objeto deste estudo. Em seguida, a partir dos dados coletados, são
descritas 21 variáveis prospectivas. Essa lista inicial de variáveis é submetida ao
Modelo URCA de Análise Estrutural, gerando, como resultado, oito incertezascríticas

prospectivas

para

thínk

fanks:

Internacionalização

de

thínk

fanks;

Globalização da agenda; Projeção internacional das nações; Concorrência entre
thínk tanks; Concorrência de organizações não-governamentais, consultorias, web e

similares;

Quadro técnico;

Corpo dirigente;

e

Diversificação e sustentação

financeiras.

Palavras-chave: Thínk tank. Prospectiva. Fundação Getulio Vargas. Incertezascríticas. Cenários.

ABSTRACT

Lima, Marlos Correia de. (2010). O futuro das ideais: Análise Estrutural & incertezas-críticas
prospectivas para think tanks. Maste(s dissertation on Public Administration, Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas (EBAPE), Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil.

The objective of this study is to identify prospective criticai uncertainties for think
tanks, important information for the elaboration of prospective scenarios for these
organizations.

A qualitative approach was adopted. Data were collected from

literature and from interviews with key executives from Fundação Getulio Vargas and
international specialists were analyzed. A theoretical evaluation of the main think
tanks definitions and classifications was performed, and the common elements

across the definitions were identified and used to construct a suitable think tank
definition that was considered in the subsequent phases of the study. The URCA
Structural Analysis Model (MARQUES, 1988) was applied to evaluate 21 prospective
variables selected from the collected data. The results indicate 8 prospective criticai
uncertainties for think tanks: 1)

Think tanks internationalization; 2) Agenda

globalization; 3) International projection of the nations; 4) Competition among think
tanks; 5) Competition between think tanks and ONGs, advisers, web and other

information providers; 6) Technical staff; 7) Leading group; and 8)

Financiai

diversification and sustainability.
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Uncertainties. Scenarios.
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RESUMEN

Lima, Marlos Correia de. (2010) O futuro das ideais: Análise Estrutural & incertezas-críticas
prospectivas para think tanks. Tesis de maestria em Administración Pública, Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas (EBAPE), Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil.

EI objetivo de este trabajo es identificar las incertidumbres-críticas prospectivas para
think tanks, un importante subsidio para la elaboración de escenarios prospectivos
para esas organizaciones. EI enfoque es cualitativo: los datos, recolectados por
medio de bibliografía y entrevistas con ejecutivos estratégicos de la Fundação
Getulio Vargas y especialistas internacionales, fueron tratados por el método de
Análisis Estructural. Para este fin, se utilizó el Modelo URCA (MARQUES, 1988).
Creemos que se trata de un abordaje inédito en el área. La base teórica analiza las
definiciones y clasificaciones de think tanks, identifica atributos comunes a tales
conceptos y, a partir de esta referencial, presenta la definición think tank objeto de
este estudio. A seguir, a partir de los datos recolectados, son descritas 21 variables
prospectivas. Esta lista inicial de variables es sometida ai Modelo URCA de Análisis
Estructural (MARQUES, 1988), indicando, como resultado, ocho incertidumbrescríticas

prospectivas

para

think tanks:

Internacionalización

de

think tanks;

Globalización de la agenda; Proyección internacional de las naciones; Competencia
entre think tanks; Competencia de ONGs, consultorías, redes y similares; Cuadro
técnico; Cuerpo directivo; y Diversificación y sustentación financieras.

Palabras-clave: Think tank. Prospectiva. Fundación Getulio Vargas. Incertidumbrescríticas. Escenarios.
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Introdução

"Absence of thought is indeed a powerful factor in human affairs
- statisticaJ/y speaking the mos! powerful. "
Hanna Arendt

Onde encontrar informações confiáveis e análises relevantes? Como
navegar em meio à gigantesca rede de informações? É possível elevar a qualidade
das decisões de política pública? Há fontes fidedignas para assessoramento em
assuntos domésticos e internacionais? Não são poucos os desafios que os
responsáveis pela condução da coisa pública têm enfrentado.

Em um mundo complexo e interdependente, as crescentes demandas da
sociedade requerem informação e conhecimento. Repleta de problemas cada vez
mais sofisticados, tantas vezes inextrincáveis, com frequência a dinâmica social
torna difícil distinguir as causas de suas consequências, aumentando o risco de
intervenções

pontuais

gerarem

efeitos

sistêmicos

imprevisíveis,

não

raro

indesejados.

Os policymakers,

como são conhecidos os atores envolvidos na

formulação e implementação de políticas públicas, reconhecem que a tarefa nada
tem de trivial - exige conhecimento, perícia e dedicação; requer análises sobre o
mundo, sobre as sociedades que governam, sobre as questões que povoam as
agendas públicas e sobre o leque de alternativas para ação.

Aqui o conhecimento especializado é mais que necessário; é essencial. E,
além de essencial; é escasso. Envoltos pela turbulência do ambiente, policymakers
carecem de equipes, tempo e bagagem técnica suficientes para dar conta das
questões que pousam sobre suas mesas.

16

É nesse contexto perverso, que associa carência e responsabilidade, que
há pouco mais de um século gestores públicos têm encontrado nos think tanks
resposta a suas inquietações.

Surgidos no início do século XX, think tanks são organizações de
renomada reputação científica. Sua missão: buscar soluções para os problemas da
humanidade onde quer que eles estejam. Para tanto, atuam nos mais diversos
campos da ciência - da Economia aos Direitos Humanos, da Ecologia às Relações
Internacionais, da Política à Saúde Pública - think tanks estão onde estão os
problemas.

A partir da década de 70, movidos pelo aumento da complexidade das
políticas públicas, esses institutos de análise e pesquisa em políticas públicas se
propagaram pelo mundo: hoje são mais de seis mil entidades distribuídas por quase
duzentos países. E os números continuam crescendo.

Suas ideias inspiram políticos, orientam e formam a opinião pública e
alimentam aspirações na sociedade civil. Seus pesquisadores são presenças
constantes em revistas científicas e ocupam papel de destaque nos meios de
comunicação. Quer em quantidade, quer em influência, think tanks são um
fenômeno de sucesso - já não se vislumbra sua ausência no debate dos rumos da
vida moderna.

Mas o bom desempenho tem seu preço. Conhecimento, credibilidade,
influência são atributos que atraem organizações de tamanhos e escopos diversos.
Atualmente buscam abrigo sob a denominação think tank instituições tão diferentes
quanto centros universitários, organizações do terceiro setor, entidades de classes,
organismos internacionais, e mais recentemente, até mesmo redes virtuais de
pesquisa.

Assim, sob o rótulo think tank encontram-se não apenas institutos de
pesquisas dotados da independência política, legal, financeira e acadêmica que uma
primorosa reputação científica exige, mas também organizações voltadas à
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promoção política ou ideológica, empresas de consultoria, lobistas, pesquisadores
da sociedade civil e órgãos de governo - todas seguras do apelo mercadológico das
duas "palavras mágicas". Em comum, essas entidades alegam ter por objetivo
influenciar as decisões de políticas públicas em suas áreas de atuação a fim de
construir uma sociedade melhor.

No entanto, por sob o véu do interesse público ocultam-se propósitos
outros, que variam desde a legitimação de políticas até a defesa de posturas
ideológicas, da promoção de valores à defesa de interesses políticos e econômicos.
Sob o título think tank quase tudo cabe, essa tem sido a regra do jogo.

Tamanha diversidade de objetivos e estruturas torna o conceito de think
tank amplo e difuso. O esforço para definir essas organizações esbarra na
complexidade do fenômeno, pois as definições, de tão genéricas, pouco dizem sobre
a natureza dos think tanks ou, de tão especificas, não refletem a multiplicidade de
organizações que adotam a denominação.

Este trabalho tem como objeto um tipo particular de think tank, aquele que
em certa medida resgata o conceito original da expressão: um think tank
independente, apartidário, de elevada credibilidade, sólida reputação científica e
bom trânsito nas esferas do poder (McGANN, 2007b). Em resumo, trata-se de um
think tank influente, capaz de gerar e transmitir conhecimento confiável, inteligível,
acessível e útil.

Tanto no mundo desenvolvido quanto nos países em desenvolvimento,
think tanks dessa natureza têm cooperado com a administração pública, fazendo a
"ponte" entre a academia e a vida prática, entre o teórico e o empírico, entre as
demandas sociais e as possibilidades do poder.

Com efeito, hoje é fundamental para o bom desempenho de governos e
agentes públicos recorrer a essas instituições para coleta, análise e difusão de
informações, bem como para filtrar, interpretar e sistematizar a avalanche de dados
disponíveis.
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Muito além de seu papel de provedores de subsídios ao processo de

polícymakíng3 , os thínk tanks dessa categoria contribuem para a promoção do
debate público. Eles atuam como facilitadores na interação entre o Estado e a
sociedade civil, e como fomentadores da participação dos stakeholders no processo
de formulação de políticas.

A missão dos thínk tanks com essas características particulares - como
se antevê - é complexa. Não se trata apenas de gerar ideias, mas ideias que
importem. É preciso produzir ações que façam a diferença.

Para esses thínk tanks, o objetivo declarado não oculta propósitos outros
senão atuar como agentes propulsores do desenvolvimento de sociedades mais
justas e democráticas. Sem compromissos com interesses particulares, para o thínk

tank alvo deste estudo, influenciar o processo de tomada de decisões é tão somente
um meio pelo qual assumem a responsabilidade cívica de contribuir para um mundo
melhor.

Motivação

Entretanto, as mesmas forças que nos últimos anos impulsionaram (e
continuam a impulsionar) o crescimento de tantas formas de think tanks no longo
prazo podem comprometer a competitividade das instituições de perfil independente,
dotadas de elevada reputação científica e capacidade de análise multidisciplinar. Se
o passado foi glorioso, o futuro desse tipo particular de think tank é ao mesmo tempo
promissor e repleto de desafios.

3 Opta-se por manter, neste trabalho, o termo "policy" (e seus derivados) no idioma original, pois se
considera que a palavra não encontra tradução à altura para o português. Interessante observar que
a mesma dificuldade é sentida no idioma espanhol, levando Mendizabal & Sample (2009d) a também
adotarem o uso do termo em inglês.

19

Se, por um lado, o crescimento da complexidade dos problemas aumenta
a demanda dos policymakers e do público em geral pelos serviços dos think tanks,
por outro, estimula novos entrantes e o reposicionamento de players tradicionais. O
acirramento da concorrência e seu impacto sobre a disponibilidade de financiamento
são tendências irreversíveis. A proliferação de think tanks especializados (em geral
por tema, área ou público-alvo) é reflexo desse movimento, assim como o são as
novas possibilidades de interação com organizações do terceiro setor e com redes
de conhecimento virtuais.

A globalização também produz oportunidades e ameaças ao futuro dos
think tanks aqui analisados. Ao mesmo tempo que novos países emergem no
cenário internacional, por vezes carentes de fundamentos sólidos para o exercício
de influência política, econômica e cultural - necessidades essas que think tanks são
especialistas em prover -, o fenômeno contribui para que mercados tradicionais de
think tanks despertem a cobiça de organizações estrangeiras, estimulando iniciativas
de internacionalização tidas hoje como fundamentais à sobrevivência desse tipo de
instituição.

Do ponto de vista interno da organização, o quadro não é menos
preocupante. Os think tanks enfrentam tensões estratégicas vitais: zelar pelo rigor
da análise sem abrir mão da capacidade de diálogo com o público leigo, manter as
contas em dia sem abdicar de valores éticos, cultivar a proximidade com o poder
sem comprometer a credibilidade.

O futuro dos think tanks independentes, multidisciplinares e de elevada
qualidade técnica e acadêmica depende de como conseguirão fazer frente a tantos
desafios.
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Proposta

Ao operarem em ambiente em rápida mutação, os think tanks mapeiam
janelas de oportunidades e reavaliam políticas de alocação de mão de obra,
infraestrutura e comunicação. A gestão estratégica assume papel de extrema
relevância (DRUCKER, 1979).

Essa realidade, instável e imprevisível, exige dessas organizações uma
nova forma de olhar o futuro, pela qual o amanhã reserva surpresas que, não
necessariamente, podem ser antecipadas pela simples projeção do passado. Mais
que nunca, uma competente orientação estratégica dos think tanks requer saber
interpretar os sinais dos tempos e reconceber, proativamente, estruturas, operações
e relações externas para responder ás pressões do mercado e nele manter-se de
forma rentável e competitiva.

Invariavelmente, surgem no planejamento estratégico dos think tanks
questões como "que variáveis são importantes para nosso futuro?". Ou, em
linguagem prospectiva, "que incertezas-críticas influenciam os cenários prospectivos
para think tanksT. Este trabalho busca respostas para tais perguntas.

Enfoque

Aqui, o futuro dos think tanks é analisado sob a ótica da Prospectiva
Estratégica.

Em contraponto à visão extrapolativa do futuro, a Prospectiva Estratégica
advoga que o porvir não será, necessariamente, uma reprodução do passado. Em
sistemas instáveis (como aquele a que estão submetidos os think tanks) , a análise
do ontem não garante a identificação de surpresas que podem ditar os rumos do
amanhã.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
~a Mário Henrique Simonsen
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A técnica utilizada é a Análise Estrutural, um método de análise
prospectiva que leva em consideração as relações diretas e indiretas entre as
variáveis. Em especial, a Análise Estrutural avalia o comportamento das variáveis
que demonstram influir decisivamente sobre o conjunto. Essas variáveis são
denominadas incertezas-críticas prospectivas.

Conforme explica Galbraith (1997), a incerteza pode ser traduzida como o
gap entre informações disponíveis e informações necessárias ao processo de

decisão.

As incertezas-críticas prospectivas - variáveis com alto grau de influência
sobre as demais - revelam potencial de gerar rupturas do futuro em relação aos
padrões do passado. Elas são peças-chave para o desenvolvimento de cenários
prospectivos, ferramenta indispensável à formulação de estratégias próprias a
ambientes turbulentos, nos quais a incerteza é regra e não exceção.

Objetivos

Identificar as incertezas-críticas prospectivas para think tanks é objetivo
principal desta pesquisa. Para dar conta deste desafio, pretende-se alcançar os
seguintes intuitos intermediários:

../ objetivo secundário 1: propor, com base na análise comparativa
dos conceitos de think tanks disponíveis na literatura e na
identificação de atributos dessas organizações, uma definição para
o tipo particular de think tank que é alvo deste estudo;
../ objetivo secundário 2: elencar, a partir de pesquisa bibliográfica e
de campo, as variáveis prospectivas que influenciam o ambiente de
atuação desses think tanks;
../ objetivo secundário 3: selecionar dentre as variáveis prospectivas,
por meio do Modelo URCA de Análise Estrutural, as incertezas-
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críticas prospectivas para thínk tanks, e, adicionalmente, analisar os
desafios estratégicos que tais incertezas-críticas impõem ao futuro
dos thínk tanks.

Justificando a abordagem

Longe de ser mero exercício de futurologia, a análise prospectiva é
importante para o "aqui e agora". Lança luz sobre as incertezas do caminho que ora
se trilha, dificuldades típicas dos ambientes turbulentos que fazem parte do dia-a-dia
de sociedades complexas. Em suma, a técnica ajuda a identificar elementos que,
atuantes hoje, influenciam decisivamente o futuro das organizações.

A análise prospectiva tem como meta melhorar a qualidade das decisões
estratégias de hoje, evitando armadilhas e buscando identificar os "germes do
futuro" que "contaminam" o presente.

o

acerto nessas decisões não é apenas uma exigência de mercado.

Tendo em vista o grau de influência dos thínk tanks na dinâmica social, zelar pelo
futuro dessas instituições é contribuir para que respostas apropriadas sejam
encontradas aos problemas que assolam a humanidade. Nesse sentido, este
trabalho é importante para a sociedade, para o Estado e para a Administração
Pública e - como não poderia de ser - seu tema reflete as inquietações do autor.

Relevância da pesquisa

A despeito do crescimento de thínk tanks pelo mundo, a bibliografia sobre
o assunto permanece escassa. Alberson (2002) atribui a brecha na literatura ao
intervalo entre a formação de uma geração expressiva de thínk tanks no início do
século XX, quando surgiram o American Enterprise Institute, a Brookings Institution e
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a Hoover Institution, e a geração que veio a tomar corpo nas últimas décadas, tendo,
dentre seus representantes, o Cato Institute, a Heritage Foundation e o Progressive
Policy Institute. Mas apesar do atraso no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos
sobre o tema, prevê-se um crescente interesse no assunto.

Não se tem notícia de pesquisas científicas que apliquem aos think tanks
técnicas da Prospectiva Estratégica. Desta forma, quando se agrega à incipiente
pesquisa acadêmica a abordagem prospectiva, este trabalho, que é exploratório,
torna-se também inédito. Seus resultados podem ser importantes para think tanks
brasileiros e estrangeiros.

Em atenção às observações de Eco (1977) sobre a utilidade de trabalhos
científicos e sua real contribuição à comunidade, espera-se que esta pesquisa seja
útil a diferentes instâncias. Entre elas se destacam:

./ aos gestores de think tanks, pois amplia a compreensão sobre o
assunto, lança luz sobre o futuro por uma visão prospectiva, e
estimula a reflexão estratégica;

./ à academia, pois aplica, de forma inédita, técnicas prospectivas aos
think tanks, e serve de base para estudos futuros;
./ à Administração Pública, pois lida com think tanks, cuja influência
na área pública é notoriamente reconhecida.

Delimitações

Prospectar o futuro é tarefa complexa e exige ferramental robusto. A
abordagem prospectiva da realidade, aqui adotada, permite estudar tanto fatores
quantitativos, quanto os qualitativos. Ela também leva em conta as descontinuidades
que caracterizam sistemas complexos e dinâmicos.

Este trabalho busca somente identificar as variáveis-críticas no estudo de
cenários para think tanks. Não levanta hipóteses sobre os comportamentos futuros
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dessas variáveis, nem desenha os cenários que elas, ao serem combinadas, podem
gerar.

As estratégias dos atores também não são contempladas pelos objetivos
da pesquisa, embora a simples análise das variáveis elencadas permita inferir, com
relativa clareza, as relações de alianças e conflitos no sistema.

Tanto o desenho de cenários quanto da estratégia dos atores são
apresentados, ao final do trabalho, como sugestões para estudos futuros.

Uma importante limitação deste estudo está relacionada à coleta de
dados. Optou-se por consultar apenas gestores da Fundação Getulio Vargas (FGV)
e especialistas internacionais, abrindo-se mão de ouvir gestores de outros think
tanks e demais atores do setor.

Assim,

não foram consultados quadros

exclusivamente acadêmicos, clientes, fornecedores, administradores públicos e
concorrentes nacionais e internacionais dos think tanks. Em função dessa restrição,
há que se considerar a possibilidade de existência de vieses, aspecto que é tratado
no capítulo seguinte, dedicado à metodologia de pesquisa.

Também não faz parte do escopo deste trabalho discutir os efeitos do
comportamento das incertezas-críticas prospectivas sobre a FGV, uma vez que tal
encargo exige a prévia execução das três tarefas anteriormente descritas:
proposição de hipóteses sobre o comportamento das incertezas-críticas, projeção de
cenários e análise de atores.

o

trabalho aborda a FGV em suas atribuições que contribuem para a

formulação, implantação e avaliação de políticas públicas, admitindo atividades de
formação acadêmica e capacitação executiva, assim como a execução de projetos
de consultoria para entidades públicas e privadas, e também estudos, pesquisas e
publicações. Não se pretende analisar a experiência histórica da FGV, exceto no
que diz respeito aos aspectos que interessam diretamente à identificação de
incertezas-críticas prospectivas, conforme revelado na pesquisa bibliográfica e de
campo. Tais casos são expressamente mencionados no texto.
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Estrutura do relatório

Para identificar as incertezas-críticas prospectivas para think tanks, o
estudo está estruturado em sete partes.

o

capítulo

1

aborda

os

aspectos

metodológicos

da

pesquisa,

apresentando os passos trilhados, as formas de coleta e tratamento dos dados e as
limitações do método. Especial atenção se dá à justificativa do uso da Análise
Estrutural.

o

referencial teórico da pesquisa tem início no capítulo 2. Sintetiza a

evolução histórica dos think tanks pelo mundo e mostra a diversidade de definições
que a literatura especializada oferece. Esta seção apresenta também as dificuldades
de classificação dos think tanks.

o

capítulo 3 identifica, a partir dos elementos teóricos analisados no

capítulo 2, atributos comuns aos think tanks. Eles servirão de base para a definição
do tipo de think tank que é alvo de análise neste trabalho.

o objetivo do capítulo 4 é definir o tipo de think tank que é estudado nesta
pesquisa. O novo conceito é inspirado nos atributos dos think tanks identificados no
capítulo 3, e será utilizado nas etapas seguintes da pesquisa.

No capítulo 5 se prepara o terreno para a apresentação das variáveis
prospectivas. Para tanto, aqui se explora a visão de futuro da Prospectiva e se
introduzem os

conceitos de variáveis

prospectivas e de incertezas-críticas

prospectivas. Por fim, detalha-se o modelo URCA, neste estudo utilizado para
aplicação da Análise Estrutural.

O capítulo 6 relaciona, com base nas pesquisas bibliográficas e de
campo, as variáveis prospectivas para fhink tanks. Essa lista é o ponto de partida
para identificação das incertezas-críticas.
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No capítulo 7 se aplica a Análise Estrutural sobre as variáveis
prospectivas reveladas na seção anterior. A aplicação deste método permite a
seleção das incertezas-críticas prospectivas para thínk tanks, objetivo principal deste
trabalho.

Por fim, o último capítulo apresenta as conclusões do trabalho e
sugestões para estudos futuros.
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1

Metodologia

"A missão da FGV é pensar o país, pensar o que ainda precisa ser
pensado. Principalmente construir as pontes
entre o que foi e o que será. "
Paulo Rabello de Castro
(D'ARAÚJO, 1999, p. 291).

Este capítulo descreve a metodologia adotada no trabalho. Discute-se
também o tipo de pesquisa, métodos de coleta e tratamento dos dados, e suas
limitações. Especial atenção é dada às justificativas da opção metodológica, assim
como à validação de suas conclusões.

1.1

Natureza e tipo de pesquisa

A pesquisa utiliza metodologia qualitativa. Esse tipo de abordagem é
recomendável tanto para a compreensão da estrutura e da dinâmica de um sistema
complexo (BODINI, SANTANA e ROCHA JR, 2002), quanto para a análise de
interação entre variáveis (VERGARA, 2005).

A utilização de dados não quantitativos coletados em amostras que,
embora pequenas, são plenas de significado, sugere um viés antipositivista e revela
a adoção do paradigma fenomenológico

(DEMO, 2000). O que se busca é o

entendimento do fenômeno como um todo, em sua complexidade e particularidades,
tendo o ambiente natural como forma direta de informação, e o autor-pesquisador
como elemento participante e fundamental (GODOY, 1995).

Em consonância

com

sua

natureza

qualitativa,

esta

pesquisa

é

exploratória, pois procura compreender com profundidade temas ainda pouco
estudados. Faz-se uso de levantamento bibliográfico, documental e de pesquisa de
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campo, na qual entrevistas semiestruturadas procuram estimular o pensamento livre
dos entrevistados (VERGARA,2007).

o trabalho também apresenta, por definição, viés descritivo, uma vez que
relaciona variáveis prospectivas ao elemento em estudo - os cenários prospectivos
para TTs

- a fim

selecionar as variáveis

consideradas

incertezas-críticas

prospectivas (FORTE, 2004).

1.2 Universo, amostra e seleção dos sujeitos

O universo da pesquisa é formado pelo conjunto de gestores estratégicos
de TTs e de especialistas internacionais no assunto. A amostra é não-probabilística
e intencional, sendo constituída de executivos da FGV e de pesquisadores
internacionais de renome acadêmico no estudo de TIs.

Os

sujeitos

da

pesquisa

foram

selecionados

por

relevância

e

acessibilidade. Para os gestores da FGV, acolheu-se lista sugerida pelo principal
dirigente da organização, seu presidente, professor Carlos Ivan Simonsen Leal.

Quanto aos estudiosos estrangeiros, o critério utilizado foi o destaque em
publicações acadêmicas e em seminários internacionais. Vale notar que dirigentes
da FGV e pesquisadores estrangeiros indicaram novos especialistas para fazer parte
do levantamento de campo.

Como ressalta Vergara

(2005), esse tipo de

procedimento - conhecido como efeito snowball- enriquece o trabalho.

Foram três os motivos principais para a escolha de gestores da Fundação
Getulio Vargas como sujeitos da pesquisa. Em primeiro lugar, a definição de TT que
será examinada no trabalho restringe o número de organizações aptas a ser objeto
da presente análise, principalmente no Brasil. Como demonstra o capítulo 4, a FGV
é uma instituição que se enquadra na definição de TT aqui a priori estabelecida.
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A segunda razão para a opção pelos gestores da FGV é o acesso que se
teve aos altos executivos da instituição. Reconhecidos também como quadros de
elevada reputação acadêmica, os executivos da FGV mostraram-se disponíveis e
colaborativos. Ademais, o interesse pelo tema demonstrado pela organização
reforça a convicção que sua escolha foi acertada.

Por fim, um fator relevante na estratégia de coleta de dados desta
pesquisa diz respeito à projeção mundial da FGV como TT atuante em políticas
públicas. A instituição é referência mundial no tipo de TT que este estudo aborda,
tendo sido frequentemente reconhecida como um dos mais importantes TTs do
mundo na área, e líder na região da América Latina e Caribe. Este ponto também
será desenvolvido no capítulo 4.

1.3 Estratégias de coleta e tratamento dos dados

As estratégias de coleta e tratamento de dados foram desenhadas em
três etapas de acordo com os objetivos da pesquisa:

.../ fase 1: propor, com base na análise comparativa dos conceitos,
tipologias e atributos de TTs disponíveis na literatura, uma definição
para o tipo particular de TT aqui estudado;
.../ fase 2: elencar, a partir de pesquisas de campo e bibliográfica, as
variáveis prospectivas que influenciam o ambiente de atuação de
tais TTs;
.../ fase 3: selecionar dentre essas vanaveis, por meio da Análise
Estrutural, as incertezas-críticas prospectivas para TTs.
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Fase 1 - Pesquisa bibliográfica

Inicialmente, para atender ao primeiro objetivo intermediário - propor uma
definição para o tipo particular de TT objeto deste estudo - realiza-se um
levantamento dos conceitos e tipologias existentes em artigos, livros, atas de
seminários e congressos, notícias na mídia, documentos, relatórios internos e
trabalhos acadêmicos em geral. Por meio da análise comparativa das definições,
identificam-se atributos intrínsecos aos conceitos. Tais características servem de
base para a definição de TT utilizada nesta pesquisa.

o segundo

objetivo é elencar as variáveis prospectivas que influenciam o

ambiente de atuação dos TTs. Para tanto, o primeiro passo é identificar as variáveis
que são citadas na bibliografia. Interessante observar a convergência de opiniões:
grande parte das variáveis é mencionada por mais de um autor, como se pode
observar no capítulo que apresenta as variáveis e seus embasamentos teóricos.
Esse levantamento em literatura deu origem a uma lista preliminar composta por 26
variáveis prospectivas que foram, então, na etapa seguinte, submetidas ao crivo da
pesquisa de campo.

Fase 2 - Pesquisa de campo

Em seguida, as variáveis extraídas da bibliografia foram submetidas á
validação por meio de pesquisa de campo. Oito entrevistas foram realizadas entre
maio e novembro de 2010, conforme a lista apresentada no Quadro 1.

Foram presenciais as entrevistas com os gestores da FGV, com duração
de 90 a 180 minutos. Quando autorizado, gravaram-se as conversas, que foram
posteriormente transcritas. Para os especialistas estrangeiros, utilizaram-se telefone,
voz sobre IP e, complementarmente, em alguns casos, e-mail.
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A fim de evitar direcionamento nas respostas que criasse viés e,
eventualmente, comprometesse o resultado da pesquisa, em momento algum,
durante as entrevistas, o entrevistador apresentou a lista inicial de variáveis gerada
na revisão bibliográfica.

Grupo

Entrevistado(a)

Bianor Scelza Cavalcanti

Dirigentes
da
FGV

Eduardo Marques

Renato Flôres
Flavio Carvalho de Vasconcelos
João Paulo Villela de Andrade
Diane Stone
Pesquisadores
internacionais

James McGann
Enrique Mendizabal

Atividade do(a) entrevistado(a)
Diretor Internacional da FGV, ex-diretor da
Escola Brasileira de Administração Pública e
de Empresas (EBAPE-FGV), ex-diretor
administrativo da FGV
Gerente de Relações Internacionais da
Fundação Getulio Vargas, ex-subdiretor de
Relações Internacionais da EBAPE-FGV
Professor da Escola de Pós-Graduação em
Economia (EPGE/FGV) da Fundação Getulio
Vargas
Diretor da EBAPE-FGV
Diretor de Planejamento Estratégico e
Inovação da Fundação Getulio Vargas
Professora da University of Warwick, Inglaterra,
e da Central European University, Budapeste
Diretor do Think Tanks and Civil Societies
Program da University of Pennsylvania, EUA
Diretor do Programa de Pesquisa em Políticas
e Desenvolvimento do Overseas Development
Institute, Inglaterra

Quadro 1 - Lista de entrevistados.

A validação das variáveis foi realizada de forma indireta, por meio de
perguntas abertas que incentivaram o entrevistado a expressar livremente suas
considerações a respeito do futuro dos TT. As respostas foram, então, cotejadas
com a lista original de variáveis. O roteiro das entrevistas pode ser encontrado no
Apêndice A.

Foi minucioso o cuidado na preparação da lista final de variáveis
prospectivas que foi submetida a tratamento. Apenas variáveis mencionadas tanto
na literatura quanto pelo menos por um entrevistado foram consideradas aptas e
constam da relação de variáveis prospectivas sujeitas à Análise Estrutural. Assim,
todas as variáveis prospectivas têm fundamentações teórica e empírica - ambas são
apresentadas no capítulo 6, que trata da definição dessas variáveis.
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Da lista inicial de 26 variáveis prospectivas identificadas na bibliografia
especializada, cinco foram suprimidas por não terem sido citadas em entrevista. É
importante observar que, a despeito de os entrevistados não contarem com acesso

à lista de variáveis prospectivas provenientes da literatura, não surgiram nas
entrevistas novas variáveis prospectivas: todas aquelas citadas pelos entrevistados
já se encontravam presentes na lista inicial, gerada a partir de fontes bibliográficas.

Uma provável explicação para a ausência de novas variáveis prospectivas
na pesquisa de campo é a diferença de foco entre a bibliografia e as entrevistas.
Enquanto a literatura adota tratamento genérico e diz respeito a diversos tipos de
TTs - e são muitos, como se mostra o capítulo 2 -, aos entrevistados foi solicitada
atenção a um tipo particular de TT, que atende a características próprias
condizentes com o intuito deste estudo. Este tipo particular de TT é definido no
capítulo 4.

Ao final, 21 variáveis prospectivas foram, então, submetidas ao método
de tratamento de dados para identificação das incertezas-críticas prospectivas.

Acredita-se que o critério de dupla menção, pelo qual foram admitidas à
análise apenas variáveis citadas na literatura e em pelo menos uma entrevista,
reduziu a possibilidade de viés e contribuiu para uma lista final de variáveis
prospectivas mais adequadas ao objetivo da pesquisa. Vale acrescentar que 19 das
21 variáveis foram mencionadas em duas ou mais entrevistas, o que contribui para a
validação da metodologia de seleção das variáveis prospectivas encaminhadas a
tratamento.
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Fase 3 - Tratamento dos dados

A fim de dar conta do segundo objetivo específico deste trabalho identificar as incertezas-críticas prospectivas aos cenários prospectivos de TTs,
aplicou-se às 21 variáveis o método da Análise Estrutural por meio do modelo
URCA, de autoria de Marques (2007; 1988).

As relações entre as variáveis foram estabelecidas com base nos
resultados combinados da revisão bibliográfica e da pesquisa de campo. Sempre
que necessário - e raros foram os casos -, o autor e seu orientador intervieram para
dirimir inconsistências e suprimir lacunas.

Para que se justifique essa opção metodológica, é necessário que o
método seja coerente com os objetivos da pesquisa e com a natureza dos dados
coletados (REMENYI, WILLlANS, et aI., 1998; VERGARA, 2005). Aqui, a escolha do
método da Análise Estrutural se explica pela natureza do problema em estudo, pelo
acesso que se teve aos dados e pelas características da visão prospectiva.

Natureza do problema em estudo

A técnica de tratamento de dados adotada é apropriada para lidar com
sistemas complexos, nos quais as relações de causa e efeito não são claramente
identificáveis, e que contam com alto grau de interrelacionamento entre as variáveis.

Esse é o caso dos TTs, que encontram pela frente desafios estratégicos
importantes, como se vê nos capítulos 5 e 6. Por meio da matriz de impactos, a
complexidade das inter-relações entre variáveis é captada pela Análise Estrutural
com grande precisão.
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Acesso restrito aos dados

Sem prejuízo relevante nos resultados, o método da Análise Estrutural
pode ser adaptado para consulta a poucos, porém qualificados, experts no assunto.
Como são poucos os TTs que atendem às características do tipo de organização
aqui estudada, levantamentos mais amplos são operacionalmente difíceis de
viabilizar. E, ao mesmo tempo, existem no mundo poucos especialistas na matéria.
De outro lado, se lida com informações estratégicas sigilosas, tornando ainda mais
difícil o acesso a uma ampla base de dados.

Visão prospectiva

A Análise Estrutural permite estudos de natureza prospectiva, que
rejeitam o enfoque extrapolativo, admitindo que o futuro não é, necessariamente,
uma projeção das tendências do passado.

o
quais

método é adequado para a análise em ambientes turbulentos, nos

elevada

instabilidade

e

constantes

descontinuidades

são

elementos

frequentes. Em especial nas últimas três décadas, os TTs têm sofrido o impacto de
rupturas em sistemas sociopolíticos que atingem diretamente o posicionamento
estratégico dessas instituições. São exemplos a derrocada do comunismo na Europa
Oriental e o perigo terrorista - aspectos que criam, ao mesmo tempo, ameaças e
oportunidades para os TTs.

O Quadro 2 resume as estratégias de coleta e tratamento de dados
conforme os objetivos da pesquisa.
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Fase

1

Objetivo

Estratégia de coleta e tratamento de dados
Pesquisa bibliográfica e documental em artigos, livros, atas de
seminários e congressos, notícias na mídia, documentos,
relatórios e trabalhos acadêmicos em geral sobre definições,
tipologias e atributos de TTs

Definir TT para os
propósitos desta pesquisa

Elencar as variáveis que
Idem para dar forma à lista preliminar de variáveis prospectivas
influenciam o sistema TI
Validar a lista de variáveis
Validação por meio de entrevistas com dirigentes da FGV e
obtida na etapa anterior e
com especialistas internacionais em think tanks, gerando a lista
2
selecionar as variáveis
final de variáveis prospectivas a ser submetida a tratamento
prospectivas
Selecionar e comentar as
Aplicação da Análise Estrutural, por meio do modelo URCA,
3
incertezas-críticas
para hierarquização e identificação das incertezas-críticas
prospectivas para TIs
prospectivas para TIs
Quadro 2 - Estratégias de coleta e tratamento de dados.

De forma esquemática, a pesquisa tem o seguinte desenho:

Análise das definições
de think tanks
(fontes bibliográficas)

Análise das tipologias
de think tanks
(fontes bibliográficas)

\Y

{J.

Identificação de
atributos de think tanks

.[l.
Definição de think tank
utilizada na pesquisa

.[l.
Seleção das variáveis
prospectivas
(fontes bibliográficas e
entrevistas)

.[l.
Identificação das
incertezas-críticas
por meio do modelo
URCA

..

Figura 1 - Diagrama metodologlco da pesquisa.
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1.4 Limitações do método

As pesquisas em geral apresentam limitações inerentes a seus métodos
de estudo. Dessa forma, este trabalho apresenta limitações decorrentes do uso de
abordagens qualitativas e, em particular, do método de Análise Estrutural.

o

método fenomenológico permite abordar os dados com base na visão

do mundo dos próprios sujeitos da pesquisa - neste caso, os entrevistados e,
naturalmente, do autor. O objetivo é ir além do conhecimento existente, descobrindo
novos caminhos e pontos de vista (VERGARA, 2005).

A intencionalidade e extensão da amostra não favorecem generalizações
estatísticas das conclusões, mas podem (e frequentemente o fazem) auxiliar na
construção de hipóteses a serem testadas em futuras pesquisas.

Outro aspecto que limita o método diz respeito à eventual distorção ou
ocultação de dados por parte dos sujeitos, tendo em vista a natureza sensível do
tema que, por estratégico, demanda discrição e sigilo.

Quanto

à

abrangência

da

pesquisa,

postas

as

limitações

de

disponibilidade e acesso, seria difícil ampliá-Ia para outros TTs nacionais e
estrangeiros, assim como para os demais atores participantes do sistema.

Merece também destaque como fator limitador a ausência de um corpo
teórico robusto sobre o tema. Essa deficiência traz problemas conceituais, como a
necessidade de propor nova definição para o fenômeno em estudo, abrindo mão do
caminho mais fácil: utilizar as definições já existentes. As razões desta escolha
serão discutidas nos capítulos 2 e 3.
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2

Think tanks: a multiplicidade conceitual

"Vamos fazer uma coisa cheia de nuances,
que possa mudar de um lado para outro."

Luiz Simões Lopes a Getulio Vargas,
ao propor a criação da FGV,1944.
(D'ARAÚJO, 1999, p. 18).

Este capítulo trata dos fundamentos dos TTs. O texto tem início com a
revisão bibliográfica das definições, origem e crescimento dos TTs, aprofundando
temas que foram trazidos à baila na Introdução.

Em seguida se analisam as tipologias a partir de critérios propostos por
esta pesquisa. Comparativamente à Figura 1, este capítulo representa as etapas
assinaladas na Figura 2.

Figura 2 - Diagrama metodológico do capítulo 2.

-------

- - - - -
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2.1

(In)definições

Nota-se na literatura consenso sobre os efeitos positivos que a
qualificação "think tanJ(' tem sobre as organizações. Ao associarem expertise e
proximidade a policymakers,
impulsionando

a

influência

a expressão empresta
política

e,

sobretudo,

credibilidade aos TIs,
atraindo

financiamentos

(ABELSON, 2002; STONE, 2005).

É natural, portanto que, para ganhar prestígio, diversas instituições se
autodenominem TTs: organizações não governamentais, entidades de classe,
centros universitários de pesquisa e organismos internacionais - elas cedem ao
fascínio do rótulo e incorporam as duas "palavras mágicas" às suas descrições
(STONE e CHAIR, 2007).

Dessa forma, TTs se perpetuam, tornando a presença da expressão cada
vez mais frequente em sites e apresentações institucionais (STONE e CHAIR, 2007).

A lista de organizações que se abrigam sob o rótulo TT mostra grande
variedade de objetivos, portes, escopos, formas legais, áreas de atuação, âmbitos
políticos, estruturas organizacionais, padrões de pesquisa e significações políticas
(MENDIZABAL, 2009b; STONE e CHAIR, 2007).

Nela cabem estruturas tão distintas quanto centros de pesquisa
universitários, institutos ligados a governos, organizações internacionais, braços de
grandes corporações, departamentos governamentais, agências centrais, empresas
de consultoria, conselhos, comitês parlamentares e associações de interesse
particular (MENDIZABAL, 2009a; PLUMPTRE e LASKIN, 2001; STONE, 2005).
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Boucher & Wegzy atestam a diversidade que caracteriza o "mundo dos
thínk tanks":

Hoje, o setor de think tanks é bastante diversificado. Várias formas de think
tanks emergiram. [... ] Algumas ao menos aspiram a atuar de forma nãopartidária ou não-ideológica e alegam adotar um enfoque científico ou
técnico aos problemas sociais e econômicos. [... ] Alguns think tanks têm
estilo acadêmico, com foco em pesquisa, ligados a interesses universitários
e engajados na construção de uma base de conhecimento para a
sociedade.
Outras
organizações
são
bastante
partidárias
ou
ideologicamente direcionadas. Vários institutos são rotineiramente
engajados na defesa de interesses específicos (advocacy) e na divulgação
de ideias de forma simplificada e que encontre eco na mídia. (BOUCHER e
WEGRZY, 2004, p. 4)4.

Tamanha diversidade torna difuso o conceito de TT, dando margem a um
conjunto de definições tão amplo quanto complexo (STONE e CHAIR, 2007).

Como admitem Plumptre & Laskin (2001, p. 2), "muitos autores se
debatem com os termos", pois, na tentativa de abarcar a ampla gama de instituições
consideradas TTs, os esforços de definição revelam-se tão abrangentes que
prejudicam a percepção da exata natureza do fenômeno.

Medvetz confirma a lacuna na bibliografia:

A falta de uma clara definição de think tank é atribuída não somente a
algum tipo de falha acadêmica, mas principalmente à indefinição constitutiva
[constitutive blurriness] do fenômeno em si. Think tanks são organizações
ambíguas estruturalmente, habitando em uma zona intermediária entre a
academia, a política, os negócios e o jornalismo. (MEDVETZ, 2007, p. 35).

Como

reflexo da

proliferação

pelo mundo

de tipos diversos de

organizações autodenominadas "thínk tanks" , as definições sobre essas entidades
foram se ampliando, tornando a designação "elástica" (STONE e CHAIR, 2007, p. 6).

4

Neste trabalho, as citações em língua estrangeira foram traduzidas pelo próprio autor da pesquisa.
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Diversos estudiosos reconhecem a falta de consenso sobre o que é um
TT, seu papel e características gerais (DUCOTÉ, 2007a; PLUMPTRE e LASKIN,
2001; STONE e CHAIR, 2007; TEIXEIRA, 2007; VARGAS, 2008).

Mendizabal & Yeo (2009, p. 1-2) defendem que o modelo padrão de TT organismo independente, apartidário e de elevado padrão acadêmico - está longe
de ser a única forma de definir este tipo de organização, e que a heterogeneidade
crescente é resposta às pressões a que estão submetidos os TTs.

Contribuindo para a diversificação do conceito, Garcé & Una (2007)
julgam que a definição de TTs varia regionalmente, moldando-se aos contextos
locais. Segundo os autores, os americanos costumam designar TIs as organizações
privadas, geralmente financiadas por empresas, e especializadas na análise de
políticas públicas.

Ainda de acordo com os autores, em outros países os TTs são vistos
como instituições estatais ou centros universitários que buscam melhorar a
qualidade das políticas públicas a partir da investigação social (GARCÉ e UNA,
2007).

As definições de TTs elaboradas pelos principais estudiosos do assunto
estão sintetizadas no Quadro 3.
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Autor(es)

Definição

Think tank é uma organização sem fins lucrativos com interesse principal em pesquisa de
políticas públicas e que procura influenciar o processo de policymaking (ALMEIDA E
WONG, 1991 apud PLUMPTRE e LASKIN, 2001. p. 2).
United
Organizações dedicadas de forma regular à pesquisa e advocacyO sobre qualquer
Nations
assunto relacionado a políticas públicas. Elas são uma ponte entre conhecimento e
poder nas modernas democracias (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM
(UNDP), 2003, p. 6).
Boucher
Organizações voltadas à pesquisa e disseminação de soluções de políticas públicas que
& Wegrzy procuram contribuir para o processo de policymaking (BOUCHER e WEGRZY, 2004, p.
2).
Alexander Organizações independentes, não baseadas em interesses e sem fins lucrativos, que
geram conhecimento e ideias e neles se apóiam para obter suporte e influenciar o
processo de policymaking (ALEXANDER, 2006, p. 6).
McGann
Organizações que procuram fazer a ponte entre conhecimento e poder. [ ... ] O papel dos
&
think tanks é conectar as duas funções: o do policymaker e o da academia. Realizam
Johnson
análises profundas de determinadas questões e apresentam tais pesquisas de forma
condensada, fáceis de compreender, para que os policymakers possam absorvê-Ias
(McGANN e JOHNSON, 2006, p. 17).
McGann
Instituições dedicadas ao estudo de políticas públicas que geram pesquisa policyoriented, análise e aconselhamento em assuntos domésticos e internacionais que
permitem aos policymakers e ao público em geral tomar decisões mais informadas sobre
tais assuntos (McGANN, 2007b, p. 11; McGANN, 2009a, p. 7; McGANN, 2010, p. 69).
Teixeira
Organizações relativamente independentes, não-partidárias, sem fins lucrativos, que
produzem conhecimento, dedicam-se a resolver problemas, desenvolver projetos de
curto, médio e longo prazos, e realizar pesquisa [ ... ],visando a ganhar apoio e influenciar
o processo político. (TEIXEIRA, 2007, p. 105).
Young
Organizações independentes dedicadas à pesquisa de políticas públicas e à advocacy
[... ] com a função essencial de reunir credibilidade, pesquisa independente e com
embasamento empírico com aconselhamento sobre políticas públicas e assuntos
públicos em geral [ ... ] a fim influenciar o desenvolvimento e execução de políticas e
medidas governamentais (YOUNG, 2008, p. 1).
. .
Quadro 3 - Deflnlçoes de thmk tanks .
Fonte: Elaboração do autor com base nas obras referenciadas.

Almeida
&Wong

-

Como esperado, a amplitude de formas e papéis que os TTs assumem
pelo mundo reflete-se na diversidade das definições elencadas. Os conceitos variam
conforme as óticas pelas quais os autores enxergam o fenômeno: objetivo, natureza
da atividade, interpretação do modelo institucional, área de pesquisa - tudo influi na
definição dos estudiosos. E a evolução histórica ajuda a entender a multiplicidade
conceitual que cerca os TTs.

5 A palavra advocacy foi mantida no idioma inglês por não haver tradução satisfatória em português.
O termo qualifica organizações cujo objetivo é a defesa de interesses específicos.
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2.2 O debate sobre a origem

McGann, por volta de 2000, foi dos primeiros pesquisadores a discutir
com profundidade a conceituação dos TTs. Antes, os esforços eram pontuais, sem
pretensões significativas. Para McGann, a expressão surgiu no início do século XX a
partir da criação dos primeiros TTs nos Estados Unidos, como o Royal Institute for
International Affairs (em 1920), o Carnegie Endowment for International Peace (em
1910) e o Kiellnstitute forWorld Economics (em 1914) (McGANN, 2002)

Complementando o estudo de McGann, Teixeira (2007) acrescenta que a
expressão foi inicialmente utilizada como sinônimo informal de brain (cérebro), head
(cabeça) ou think box (caixa de ideias).

No entanto, acredita-se que, dado o caráter polissêmico que o termo tank
assume tanto na língua inglesa como na portuguesa, os TIs foram, em suas
origens, associados a segurança e proteção, em alusão aos war tanks (tanques de
guerra).

A designação foi cunhada na Segunda Guerra Mundial na América do
Norte e na Inglaterra, quando instituições como a Rand Corporation 6 propiciaram
para especialistas em planejamento militar um ambiente seguro que garantia a
confidencialidade necessária ao estudo de estratégias de defesa (BELLETTINI,
2007; CAMOU, 2007; SCHENEIDER, 2003; STONE e CHAIR, 2007; VARGAS,
2008). Nessa época, a expressão TT remetia aos gabinetes especiais criados para
generais e pesquisadores americanos e ingleses envolvidos no planejamento da
batalha e, mais tarde, no gerenciamento da Guerra Fria (MAGLlANO e SILVA,
2007).

A Rand Corporation adquiriu o status de organização independente e sem fins lucrativos a partir de
1948. No entanto, suas atividades já se desenvolviam desde 1945, sob o nome de Project Rand, em
assoclaçao
com
a
Douglas
Aircraft
Company.
Para
mais
detalhes,
ver
http://www.rand.org/aboutlhistory.html.

6
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Apesar do uso da expressão ter se consolidado a partir de meados do
século passado, é possível que as características dos TTs modernos já se
encontrassem presentes nas sociedades acadêmicas criadas no final do século
XVIII nos Estados Unidos e Canadá, que davam espaço ao debate acadêmico e
intelectual de questões fundamentalmente de política pública (MENDIZABAL,
2009a).

Independentemente da época em que a expressão think tank tenha sido
cunhada, a partir de 1960 a denominação se enraizou no vocabulário norteamericano, a seguir adquiriu significado mais amplo e, finalmente, alcançou
notoriedade mundial (PLUMPTRE e LASKIN, 2001). Hoje, a expressão think tank é
predominantemente relacionada aos conceitos de usina, produção e depósito de
ideias (McGANN, 2002; TEIXEIRA, 2007), e os termos foram incorporados ao
vocabulário de diversos países, inclusive do Brasil.

2.3 As ondas históricas

Pesquisadores como Abelson (2002), Camou (2007) e Vargas (2008)
sugerem que os TTs evoluíram em ondas históricas. Reconhecem-se três grandes
ondas. A primeira ocorreu nos Estados Unidos, entre o final do século XIX e início do
século XX. Os TTs dessa primeira fase surgiram como um tipo de "universidade sem
estudantes", fundados por filantropos em resposta à carência de pesquisa para
subsidiar reformas sociais. Foram os casos do Brookings Institution (em 1927) e do
Hoover Institution (em 1919) (CAMOU, 2007; MENDIZABAL e YEO, 2009; VARGAS,
2008).

Os TTs da segunda onda surgiram no pós-guerra e se estendem até o
início dos anos

70.

Nesse

período,

o trabalho dos TTs se desenvolvia

essencialmente para atender às demandas dos governos (ABELSON, 2007) e a
agenda internacional era avaliada sob a ótica da Guerra Fria (CAMOU, 2007;
VARGAS, 2008). Herman Kahn, na Rand Corporation, desenvolveu trabalhos na
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área de Defesa e foi um dos primeiros a utilizar o termo "cenário" para designar um
conjunto de estados futuros de determinado objeto (GRUMBACH e MACIEL, 2008;
SCHNAARS, 1997).

Entre 1961 e 1068, Henry Kissinger, ex-secretário de Estado dos Estados
Unidos nas administrações Ford e Nixon, e membro do Conselho Nacional de
Segurança norte-americana durante a Guerra Fria, também desempenhou papel
importante no desenvolvimento dos TTs, em particular da Rand Corporation, onde
atuou como consultor para assuntos de Defesa (ISAACSON, 2005).

A terceira onda tomou forma na década de 70, com os TTs voltados para
pesquisa de causas específicas, como a Heritage Foundation em 1973 (CAMOU,
2007; VARGAS, 2008). Foram denominados advocacy think tanks por adotarem
uma abordagem de pesquisa distinta e com forte orientação ideológica (ABELSON,
2002).

No entanto, no final dos anos 70, em raro consenso, a literatura
especializada concorda que think tank já era sinônimo de um instituto, em geral
independente, voltado para o estudo de políticas (ALEXANDER, 2006; BOUCHER e
WEGRZY, 2004; McGANN e JOHNSON, 2006; PLUMPTRE e LASKIN, 2001;
TEIXEIRA, 2007; YOUNG, 2008(

Mais importante, tratava-se de uma organização dotada de valioso apelo
mercadológico de confiabilidade pública, excelência acadêmica e influência política.
Nas palavras de Stone (2007, p. 6), tais atributos eram (e ainda são), o "charme" dos
TTs.

A última onda de TTs invadiu os Estados Unidos e Canadá nos últimos 25
anos, marcantemente a partir dos anos 90 (ABELSON, 2002; BELLETTINI, 2007).
Tais entidades, chamadas por Abelson (2002, p. 163) de "think tanks de herança e

7 Para um relato detalhado da evolução histórica dos think tanks, ver STONE, D. Think tanks and
policy advise in countries in transition. Hanoi: Asia Development Bank, 2005. p. 3-4; e McGANN,
J. How think tanks are coping with the future. New York: The Futuriste, 2000. number 80. p. 13-14.
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vaidade", dedicam-se à defesa ideológica (advocacy) e à promoção das ideias de
seus idealizadores, como o Nixon Center for Peace and Freedom.

o

crescimento do número dos TTs nesse período foi facilitado por

circunstâncias sociopolíticas como o fim da Guerra Fria, a globalização e a
emergência de problemas transnacionais. Nesse contexto, TTs rapidamente se
proliferaram pelos quatro continentes (McGANN, 2000; McGANN, 2002).

2.4 Crescimento acelerado

McGann (2010, p. 13) qualifica o aumento do número de TTs nas últimas
décadas como "nada menos que explosivo", opinião compartilhada por Marsh
(1994), Medvetz (2007) e Euractiv (2010).

No decênio 1985-1995, a revolução na informação, assim como o
aumento da complexidade e da natureza técnica das políticas públicas, estão na
base do aumento de 70% do número de TTs, equivalentes à taxa de 5,5% ao ano
(RICCI, 1994).

McGann (2009b) estima que existem hoje mais de cinco mil TIs no
mundo, mas, dependendo da definição, esse número pode variar de três a seis mil
TTs (ABELSON, 2002; EURACTIV, 2010; McGANN, 2010). A Figura 3 ilustra o
crescimento do número dessas instituições até 2005.
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Taxa anual de crescimento do número de TTs (%)
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Figura 3 - Taxa anual de crescimento do número de think tanks .
Fonte: Elaboração do autor com base em dados de McGANN, 2009a, p. 10.

Atualmente, cerca de 60% dos TTs estão localizados na América do Norte
e Europa (EURACTIV, 2010; McGANN, 2010) e apenas 10%, correspondentes a
aproximadamente 700 instituições, se encontram na América Latina e Caribe
(McGANN, 2007a). Segundo Boucher & Wegrzy, há, hoje, cerca de 1.200 TTs no
continente europeu (BOUCHER e WEGRZY, 2004).

A despeito da aparente precisão das estimativas, os números não levam
em consideração a diversidade de tipos de organizações chamadas TTs, como se
observa na próxima seção.

2.5 Tipos de think tanks

É de se esperar que a multiplicidade conceitual que caracteriza o tema dê
origem a grande diversidade de tipologias 9 , como confirmam Schneider (2003) e

8

Taxa de crescimento é definida como (tn+ 1 - tn)/tn, onde: tn

=número de think tanks no mês "n".

A literatura estrangeira, em geral, utiliza o termo "taxonomy" ao apresentar as classificações de think
tanks. No entanto, opta-se aqui pelo uso de "tipologia" (ao invés de "taxionomia" ou "taxonomia"), pois
os tipos descritos não atendem aos requisitos de exclusão mútua de categorias, nem os temas
classificatórios são baseados em teoria, como se exige de uma taxionomia. Para mais detalhes, ver
VICKERY, B. C. Classificação e indexação nas ciências. Rio de Janeiro: Brasilart, 1980.
9

----~-

-- --

~---
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Teixeira (2007). Os enfoques das classificações variam em função da ênfase que os
autores dão a aspectos por eles vistos como mais relevantes, permitindo que as
tipologias possam ser, assim, analisadas sob diferentes perspectivas.

A forma mais frequente de classificação organiza os TTs de acordo, por
um lado, com aspectos institucionais, tais como forma legal e fontes de
financiamento e, por outro, particularidades como tipo de atividade, mercado-alvo,
região geográfica e afiliação ideológica (EURACTIV, 2010; SCHENEIDER, 2003;
TEIXEIRA, 2007). Por exemplo, o Euroactiv, um TT europeu com base em Bruxelas,
agrupou os congêneres segundo a origem nacional. Nesta tipologia, os TTs alemães
tendem a se moldar como universidades, apoiados na grande tradição acadêmica e
intelectual do país.

Já instituições inglesas adotam o modelo americano de valorizar a
interação com os policymakers, embora tenham em geral restrições de recursos e
boas habilidades de comunicação. TTs, salvo poucas exceções, são relativamente
novos na França, onde passaram a concorrer com os institutos do governo na
pesquisa de políticas públicas.

Por fim, o Euroactiv afirma que TTs americanos dispõem de amplo
financiamento e muitos deles são reconhecidos há décadas como instituições de alta
credibilidade. Quer diretamente dos Estados Unidos, quer por seus afiliados na
Europa,

os

TTs

americanos

exercem

grande

influência

no

pensamento

europeu (EURACTIV, 2010).

No entanto, esse modelo clássico de TT norte-americano, no qual
predominam instituições financiadas pelo setor privado, tem pedido relevância ao
longo das três últimas décadas e, por consequência, as tipologias se adaptaram e
passaram a considerar também as novas formas de se financiar e atuar
politicamente que surgiram em diversos países a partir da segunda metade do
século XX (STONE e CHAIR, 2007).
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Um primeiro enfoque diz respeito ao tipo de afiliação. Em geral, a
classificação toma como referência o posicionamento político-ideológico e é
bastante usual nos Estados Unidos. Por esse critério, dentre os TT conservadores
(apoiados pelo Partido Republicano) estariam a Heritage Foundation, o American
Entrerprise Institute for Public Research, o Hudson Institute e a Hoover Institution, e
dentre os liberais mereceriam destaque a Reason Foundation e o The Cato Institute
(apoiados pelo Partido Democrata) (MEDVETZ, 2007; STONE e CHAIR, 2007;
TEIXEIRA,2007).

Uma vez que essas duas classificações, origem nacional e afiliação
ideológica,

apesar de

mencionadas,

não

merecem

destaque

na

literatura

especializada, este trabalho, com base na análise dos elementos presentes nas
definições de TTs, identificou três outros critérios de classificação que melhor
exprimem as características dessas instituições, a saber:

./ tipologias por fonte de financiamento;
./ tipologias por natureza da atividade;
./ tipologias por foco de pesquisa.

Essas categorias não são excludentes, pois é comum a superposição de
características nas tipologias apresentadas na bibliografia.

2.5.1 Tipos de think tanks segundo a fonte de financiamento

Este critério de classificação diz respeito às fontes de financiamento dos
TTs. Autores que utilizam essa tipologia tendem a dar destaque ao atributo
independência econômica (e também legal, política e acadêmica) da organização
em relação ao governo e à sociedade em geral.
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Langford e Brownsey (1991 apud PLUMPTRE e LASKIN, 2001, p. 2)
propõem três categorias: centros de pesquisa governamentais; organizações
privadas financiadas total ou principalmente por recursos públicos; e organizações
totalmente autônomas sem suporte contínuo do governo.

Já a classificação de McGann (2002) quanto ao financiamento busca

relacionar a origem de recursos a dois outros critérios: a faixa de atuação e os tipos
de afiliação dos TTs em nível global. A tipologia aponta seis tipos de TTs:
autônomos e independentes; quase independentes; afiliados a universidades;
afiliados a partidos políticos; afiliados a governos; e quase governamentais. O
Quadro 4 resume a tipologia de McGann. Vale notar que, em três categorias, o autor
limita-se a mencionar exemplos, esquivando-se da descrição do tipo em questão provavelmente devido à fragilidade metodológica da classificação.

Tipo de think tank

Autônomos e
independentes

Quase
independentes

Descrição

Exemplos

Independência significativa de
qualquer grupo de interesse ou
doador e autônomo no que tange a
suas operações e a financiamento
do governo
Autônomo em relação ao governo,
no entanto controlado por grupos
de interesse, doadores ou agências
contratantes que fornecem a maior
parte do financiamento e, portanto,
exercem influência significativa
sobre suas operações

Pakistan Institute of International Affairs
(Paquistã?, 1947), Institute for Security
Studies (Africa do Sul, 1990), Institute for
International Economics (EUA, 1981)

Afiliados a
universidade

Afiliados a
partidos políticos

Afiliados a
governos
Financiado exclusivamente por
concessões e contratos
governamentais, mas não faz parte
da estrutura formal do governo
..
Quadro 4 - Tlpologla de thmk tanks por aflhaçao.
Fonte: McGANN, 2002, p. 3.

Quase
governamental

-

European Trade Institute (Bélgica, 1978),
NU Research Institute (Japão, 1988), o
Center for Defense Information (EUA,
1990)

Foreign Policy Institute, Institute for
International Relations (Brasil, 1979), The
Carter Center, Emory University (EUA,
1982), Hoover Institution, Stanford
University (1918)
Konrad Adenauer Foundation (Alemanha,
desde 1964), Jaures Foundation (França,
1990), Progressive Policy Institute (EUA,
1998)
China Development Institute (PPC, 1989),
Institute for Political & International Studies
(Irã, 1984), Congressional Research
Service (EUA, 1914)
Institute for Strategic & International
Studies (Malasia, 1983), Korean
Development Institute (Coreia, 1971) e o
Woodrow Center for Scholars (EUA, 1968)
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Mais recentemente, Stone (2005) identificou cinco tipos de TTs com base
na fonte de financiamento: organizações independentes da sociedade civil sem fins
lucrativos; institutos de pesquisa em políticas públicas pertencentes ou afiliados a
universidades;

TTs

criados

ou

financiados

pelo

Estado;

TTs

criados

ou

comercialmente ligados a empresas; e TIs associados a partidos políticos ou a seus
candidatos.

2.5.2 Tipos de think tanks segundo a natureza de atividade

Langford & Brownsey, em 1991, apresentaram a primeira classificação de
TTs por tipo de atividade que alcançou destaque na literatura. Nos quatro tipos
identificados, os autores destacam atributos específicos de cada tipo de TT: "um
pouco mais que firmas de consultoria, centros defensores de posturas ideológicas,
organizações de lobby para interesses específicos, e organizações de repouso de
políticos fora do poder" (LANGFORD e BROWSEY, 1991 apud PLUMPTRE e
LASKIN, 2001, p. 2).

No ano seguinte, Weiss deu um passo além ao detalhar as atividades que
caracterizam cada categoria. Sua classificação mescla natureza de atividade com
tipo de financiamento e foi adotada, com leves variantes, por Alberson (2002),
Plumptre & Laskin (2001) e Teixeira (2007). A tipologia proposta por Weiss (1992) é:

a) universities without students: organizações de análise com alto
padrão de pesquisa acadêmica, formadas basicamente por
acadêmicos e financiadas por fundações privadas e doadores
institucionais;
b) advocacy tanks: produzem ideias e recomendações destinadas a
sustentar um conjunto específico de valores ou crenças. Em geral
têm forte viés de convencimento, com menor preocupação com
pesquisa não vinculada, e são financiadas por indivíduos e
empresas;
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c) contract researchers ou advisory corporations: organizações
semelhantes aos TTs acadêmicos, exceto por se financiarem
essencialmente de contratos com agências governamentais;
d) TTs político-partidários: com agenda influenciada pelos interesses
de partidos políticos, servem de berço para políticos e gestores
vinculados aos partidos.

McGann, em 2002, apresentou sua classificação de TTs por natureza de
atividade que tem sido, desde então, referência no tema. O autor descreve cinco
tipos

de

TTs:

policymakers;

partidários

(partisans);

fantasmas

(phantoms);

acadêmicos (scho/ars); e ativistas (activists) (McGANN, 2002; McGANN, 2009c). O
Quadro 5 descreve a tipologia de McGann:

Tipo de TI

Policymakers

Descrição

Essas organizações possuem vantagem
competitiva em relação às demais quanto a
contratos e pesquisas governamentais. Têm
know-howe habilidades em relações públicas
(PR skills) de que necessitam ministros e
burocratas
Partidários
Organizações orientadas por ideologias que
(partisans)
procuram gerar novas ideias em todos os
âmbitos políticos, desenvolver novos talentos
políticos e oferecer guarida a líderes
partidários fora do poder
Fantasmas
Desenhados para aparentarem organizações
(phantoms)
não-governamentais, esses TTs são, na
verdade, braços do governo. Surgiram como
estratégia preferida por regimes autoritários
para mascarar suas ditaduras
São as estrelas do universo dos TTs. A essas
Acadêmicos
(scholars)
poderosas casas de pesquisa em políticas
públicas frequentemente são confiadas
agendas e o desenvolvimento de novas
iniciativas
Ativistas
São organizações promotoras de valores tidos
(activists)
como positivos por seus fundadores. Tornamse pontos de referência em suas áreas de
atuação
..
Quadro 5 - Tlpologla de thmk tanks por natureza de atividade.
Fonte: McGANN, 2009c, p. 82.

Exemplos
Rand Corporation (EUA), Urban
Institute (USA), Overseas
Development Institute (Inglaterra),
Fundação Getulio Vargas (Brasil) e
Institute for Research on Public
Poli~ (Canadá)
Heritage Foundation (EUA), Center
for American Progress (EUA),
Adam Smith Institute (Inglaterra) e
Citivas (I nglaterra)
China Development Institute
(China), Institute for Democracy
and Cooperation (Rússia) e Center
for Political Studies (Uzbequistão)
The Brookings Institution (EUA),
Council for Foreign Relations
(EUA), Chatham House (Inglaterra)
e Danish Institute of International
Studies (Dinamarca)
Human Rights Watch (EUA),
Centre for Conflict Resolution
(África do Sul) e Amnesty
International (I nglaterra)

- - - ---

-

-

---------
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Já Stone & Chair (2007), dizendo-se críticas da divisão proposta por
McGann (mas não justificando a postura), tomam os tipos de pesquisa como critério
de classificação dos TTs. Cinco categorias foram pelas autoras sugeridas:
organizações voltadas a contratos de pesquisa; pesquisadores in house ligados ao
Executivo; consultores políticos; pesquisadores da sociedade civil em TTs privados e
organizações não governamentais; e instituições de pesquisa sem interesses
específicos.

Por fim, Mendizabal (2008; 2009c) propõe uma simplificação da tipologia
em quatro categorias de TTs: pesquisa independente; consultoria e contratos;
influência; e a dvocacy. O pesquisador cunhou a expressão "ego-think tanks", que se
refere às organizações criadas para legitimar e propagar o ideário de seus
fundadores.

2.5.3 Tipos de think tanks segundo o foco de pesquisa

Este critério classifica TIs de acordo com as prioridades de pesquisa e
análise. Langford & Brownsey, ao examinarem o papel dos TTs, mencionam os
seguintes tipos: "TTs com foco exclusivo em análise de políticas públicas; TTs que
não fazem tanta análise assim; TTs que realizam análises, mas pouco fazem para
que suas conclusões cheguem aos policymakers; e TTs que dão prioridade ao

marketing e à divulgação de suas ideias" (LANGFORD e BROWNSEY, 1991 apud
PLUMPTRE e LASKIN, 2001, p. 2).

Lindquist (1993), mencionando a possibilidade de interseções entre as
classificações, alerta que tão importante quanto rotular TIs é identificar a natureza
da instituição.
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o autor propõe a seguinte classificação, embora não forneça exemplos:
a) ínformatíon-centred, TTs com foco em geração de informação e
geralmente associados à publicação;
b) convocatíon-centred, TTs com ênfase em reunir pessoas com
afinidades;
c) TTs de enfoque misto, destinados tanto a gerar informações, como
a atividades de promoção ideológica.

Stone (2005), preocupada com o equilíbrio geração-transmissão de
conhecimento, resume sua tipologia em duas categorias: ínk tanks, TTs voltados à
publicação; e lhínk-and-do tanks, que atuam de forma ativa no campo. Aqui também
exemplos não são mencionados.

Como visto, as (in)definições conceituais sobre os TIs expõem a
complexidade do fenômeno, revelando diferentes ênfases, pontos de vista por vezes
complementares, e não raro contraditórios. As tipologias de TTs se sobrepõem,
deixando lacunas nas classificações.

Assim, como não há, na literatura especializada, definição nem tipologias
consolidadas, faz-se necessário mergulhar na identidade dos TT e identificar
elementos comuns a essas organizações. São características geralmente atribuídas
aos TT ou - conforme a terminologia adotada nesta pesquisa - atributos dos TTs,
que serão, mais tarde, utilizados para a definição do tipo particular de TT cujo futuro
este estudo prospecta.

o próximo capítulo trata desses atributos.
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3

Think tanks e seus atributos

"Não importa o que a Fundação faça, tem que ser excelente.

° que ela não puder fazer com excelência, é melhor não fazer."
Paulo Rabello de Castro
(D'ARAÚJO, 1999, p. 279).

Inicialmente, por meio da análise do quadro teórico apresentado no
capítulo 2, identificam-se aqui quatro atributos em geral próprios aos TTs:
independência, reputação científica, influência e indução de desenvolvimento da
sociedade.

Em seguida, a fim de validá-los, os quatro atributos são cotejados com as
definições de TT apresentadas no capítulo anterior, evidenciando suas presenças na
bibliografia.

Por último, acrescenta-se um quinto atributo que, embora não se encontre
explicitamente mencionado nas definições, é citado nas entrevistas e seu significado
permeia a literatura sobre TTs. É um atributo-síntese: a credibilidade. Nesta seção
também se destaca o alto grau de inter-relacionamento entre os cinco atributos.
Comparativamente à Figura 1, este capítulo representa a seguinte etapa:

Figura 4 - Diagrama metodológico do capítulo 3.
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3.1

Os quatro atributos iniciais

"O sentido eminentemente nacional com que - sem quebra da
objetividade científica - a FGV procedeu, desde o seu nascimento, r..l
só pode acentuar o valor e o interesse das suas atividades, [ . .] com
genuíno espírito público e amor à nossa terra. "

Bilac Pinto

10

(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1973, p. 83).

Considerando a diversidade de conceitos, uma revisão crítica da literatura
permite identificar atributos comumente atribuídos aos TTs.

Em geral, definem-se os TTs pelo que fazem e menos por seus objetivos.
Dessa forma, para definir organizações tão díspares, os pesquisadores tendem a
privilegiar aspectos funcionais dos TTs, afirmando, por exemplo, que eles se
dedicam a atividades de estudo e pesquisa.

Essa escolha, por superficial, empobrece o conceito, relegando a
segundo plano a finalidade dos TTs: influenciar as decisões em seus campos de
atuação (STONE e CHAIR, 2007).

Mendizabal, em entrevista ao autor deste estudo, confirma a constatação:

Você perceberá que organizações que parecem muito diferentes e fazem
coisas de forma muito diferente, podem, no fundo, desempenhar as
mesmas funções.

Por dois motivos é importante que a pesquisa identifique tais atributos.
Em primeiro lugar, eles são fundamentais para a definição do tipo de TT que aqui se
estuda.

10

Bilac Pinto foi embaixador no Brasil na França.
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Em segundo, porque, em linguagem prospectiva, os atributos são fatores
que influem no "sistema thínk tanf{>11 e são por ele influenciados. Essas influências
mútuas dão origem a modelos dinâmicos de retroalimentação, nos quais variáveis 12
atuam tanto direta, quando indiretamente, por meio de feedbacks. Essas variáveis
desempenham papéis relevantes neste trabalho, pois serão utilizadas na Análise
Estrutural aqui proposta.

Os atributos presentes nos conceitos de TIs formam um conjunto de
características, funções e critérios que são encontrados em mais de uma definição.
Quatro são os atributos identificados, conforme mostra o Quadro 6:

1) independência;
2) reputação científica;
3) influência no processo decisório;
4) indução ao desenvolvimento da sociedade.
Quadro 6 - Os quatro atributos de think tanks.

Antes de se confrontar tais atributos com as definições descritas no
capítulo anterior, faz-se necessário descrevê-los e apresentar seus embasamentos
teóricos e empíricos.

11 Considera-se a palavra "sistema" em sua acepção científica: uma lista de variáveis diversificada ao
ponto de formar um conjunto que proporcione singularidade, ou seja, variáveis capazes de produzir
transformações fechadas e univalentes (ASHBY, 1970). O conceito é aprofundado no capítulo
dedicado à Análise Estrutural.

No presente trabalho, utilizam-se indistintamente os termos variáveis e fatores, sendo tratados
como sinônimos. Ambos fazem referência aos elementos que exercem influência sobre o futuro dos
TTs, denominados, em Prospectiva Estratégica, variáveis prospectivas. Tais definições são
abordadas no capítulo referente à Análise Estrutural.
12
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3.1.1

Think tanks como organizações independentes

"Essas duas insidiosas formas de penetração - paixões políticoideológicas e interesses de classes -, nós nunca permitimos que elas
transpusessem nossos umbrais. "
Eugenio Gudin 13
(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1973, p. 87).

A independência é um atributo dos TTs especialmente valorizado na
literatura. Trata-se de autonomia não apenas financeira (apesar de esta ser, de
longe, o aspecto mais citado), mas também política, legal e acadêmica. Essas
características são condições necessárias, embora não suficientes, à credibilidade e

à influência dos TTs (BRAUN, CHUDNOVSKY, et ai., 2007; STONE e CHAIR, 2007).
Do ponto de vista financeiro, espera-se que TTs não estejam "a serviço
de nenhum interesse específico" (BOUCHER e WEGRZY, 2004, p. 2), embora
McGann (200gb) admita o envolvimento de TTs com ONGs e outras instituições
desde que os projetos não visem lucro.

Tal restrição, segundo Mendizabal (200gb), tem dois objetivos: evitar a
armadilha de servirem (TTs e instituições envolvidas) de canais de financiamentos
para partidos políticos e outros grupos de interesse; e não provocar as limitações na
alocação de recursos humanos e financeiros que a exigência de lucratividade impõe.

Independência e perenidade

Desperta

atenção

independência e perenidade.

13

na

bibliografia

a

relação

estabelecida

entre

Observa-se, por detrás do destaque dado à

Eugenio Gudin foi presidente do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas.
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perenidade, a preocupação com a independência dos TTs. O raciocínio se baseia na
convicção de que a autonomia estimula práticas compromissadas com valores e
atitudes éticas que, por sua vez, contribuem para a sobrevivência no longo prazo
dos TIs. É frequente, assim, encontrarem-se juntos os conceitos de independência
e perenidade (BOUCHER e WEGRZY, 2004; BRAUN, CHUDNOVSKY, et a/. , 2007;
McGANN, 2002; McGANN, 2007b; TEIXEIRA, 2007).

São características de um TT permanente:

a) existência de "corpos de investigadores permanentes" (BOUCHER e
WEGRZY, 2004, p. 2), diferentemente de comissões ad hoc (McGANN,
2007b);
b) sólida capacidade de financiamento, em especial por meio de doações,
contribuições de associados, contratos privados e governamentais
(McGANN, 2007b, p. 11);
c) foco em atividades orientadas ao futuro, quando comparado aos
estudos provenientes de instituições governamentais que "trabalham
em um ambiente no qual os esforços para iniciativas criativas (com
aplicação ao longo prazo) são raramente recompensados" (McGANN,
2002, p. 4);
d) política de engajamento em projetos de longo prazo (TEIXEIRA, 2007).

Mendizabal

(2008),

preocupado

com

a

manutenção

do

atributo

perenidade, alerta para o risco estratégico que correm TTs que pretendem promover
causas

específicas.

Ao

tornarem-se

obsoletas,

essas

causas

ameaçam

a

sobrevivência da organização, exigindo capacidade de reinvenção sempre que o
contexto no qual a causa foi criada se extinga ou, ao menos, se atenue. Como
exemplos, o autor cita os casos dos TTs criados durante a luta contra a ditadura no
Chile, e daqueles dedicados ao combate ao comunismo na Europa Oriental
(MENDIZABAL,2009b).
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Autonomia relativa

Não obstante a usual valorização do atributo independência, Cahill (2008)
faz dois alertas. Primeiro, o autor sugere que essa independência é limitada, visto
que, tendo um papel necessário e de suporte na estrutura social, TTs veem-se
compelidos a atuar em consonância com as exigências da sociedade, restringindo,
assim, a liberdade de ação.

Um segundo aspecto levantado por Cahill está relacionado ao caráter
normativo do atributo independência para TTs. Ao se afirmar que TTs devem ser
independentes, como sugerem diversos autores, sem elencar fatos que sustentem
tal expectativa, ignora-se a importância do conflito de interesses inerente ao espírito
democrático. Ademais, segundo o autor, não há indícios que o atributo seja viável,
sequer possível (CAHILL, 2008).

Outros pesquisadores ecoam o pensamento de Cahill e alegam que a
crença na total independência dos TTs requer cautela pois:

./ desconsidera a inserção dessas instituições no contexto social e
assume uma

visão tecnocrata

do processo

político,

como

se

"pesquisas [pudessem ser] realizadas por cientistas 'neutros' ou
'apartidários' a serviço de policymakers" (MENDIZABAL e YEO, 2009);
./ minimiza as restrições financeiras que a total autonomia em relação
aos interesses públicos e privados pode gerar (YOUNG, 2008);
./ sustenta que mesmo grupos de pesquisadores de organizações com
distintos objetivos e naturezas estão dispostos a facilitar sob quaisquer
circunstâncias a colaboração em atividades, sob o argumento que
esses profissionais não possuem compromissos permanentes com
temas específicos, nem responsabilidades com a agenda pública
(BOUCHER e WEGRZY, 2004; MENDIZABAL e YEO, 2009).
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3.1.2 Think tanks como instituições de reputação científica

nA Fundação provocou ruptura epistemológica nas Contas Nacionais, na
Administração Pública, no Direito Público e em outras áreas como
Educação, Trabalho e Administração de Empresas. "
Aspásia Camargo
(O 'ARAÚJO, 1999, p. 285).

É usual, na literatura, a ênfase à dimensão acadêmica dos TTs, que
destaca a dedicação dessas instituições às atividades científicas, em especial à
pesquisa e à análise de políticas públicas.

o

foco em pesquisa voltada às questões de polícy é considerado por

muitos autores atributo essencial a um TT (McGANN, 2009a; McGANN, 2007b;
McGANN, 2009a; STONE e CHAIR, 2007; TEIXEIRA, 2007) e, embora não haja
explícita referência à esperada qualidade nas atividades acadêmicas, pode-se
depreender que a excelência técnica está associada aos TIs voltados à pesquisa
polícy-oríented. Nesse sentido, não se trata apenas de reputação científica, mas de

boa reputação científica.

o

tipo de relacionamento que TTs cultivam com a academia é marcado

pela complementaridade. Por um lado, registra-se a tendência de TTs se originarem
de universidades e centros de pesquisa e em torno deles se desenvolverem.

Em contrapartida, as universidades oferecem, por meio das aulas, foro
relevante para TTs apresentarem ideias, comprovarem hipóteses e pressupostos
(VARGAS, 2008).
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Weidman chama a atenção para o estreito laço entre TIs e o meio
acadêmico:

Em termos de viés acadêmico, os melhores think tanks são indistinguíveis
em relação às melhores universidades. De fato, think tanks como a Hoover
Institution, da Stanford University, e o Mercatus Center, da George Mason
University, se originaram e continuam a atuar como centros avançados de
pesquisa em policy dentro de suas universidades. E seus pesquisadores
com frequência mantêm um pé no mundo acadêmico ao lecionarem cursos
em paralelo ao trabalho no think tank. (WEIDMAN, 2006, p. 2).

A ênfase dos TTs está em pesquisa - essa ide ia é advogada por McGann
(2009a), que afirma que TTs necessitam dedicar ao menos 30% das suas atividades

à condução de pesquisas voltadas aos policymakers, à mídia e ao público em geral.
De acordo com o autor, as atividades dos TTs devem concentrar-se
primordialmente na publicação de material científico - livros, artigos, relatórios,
conferências e seminários (McGANN, 2007b; McGANN, 2009a), pois TTs são bem
avaliados na medida em que "publicações respeitáveis aceitem publicar seus
trabalhos" (McGANN, 2007b, p. 11).

Entretanto, Smith alega que atribuir aos TTs o papel de expoentes em
pesquisa científica é uma visão romântica, que ignora o espírito comercial que as
necessidades de financiamento despertam em grande parte dos TTs. Seu tom é
ácido: "think tanks são chamados think tanks, mas se você trabalha em um e tudo
que faz é pensar [think], você será demitido." (SMITH, 1993, p. 131).
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3.1.3 Think tanks como organizações influentes

"A FG V era uma fábrica de ministros. "
Antonio Angarita14
(O'ARAÚJO, 1999, p. 277).

A capacidade de influir no rumo das políticas públicas e de ter impacto no
processo decisório tem sido exaustivamente citada na literatura especializada como
atributo essencial aos TTs (ABELSON, 2002; BULDIOSKI, 2007; CAMOU, 2007;
GARCÉ, 2009; LONDONO, 2009; MARSH, 1994; McGANN, 2007b; TEIXEIRA,
2007).

Segundo Una (2007), TTs buscam influência por dois motivos não
excludentes: a acumulação de recursos de poder, que significa para os TTs
conseguir impor suas próprias ideias, e a satisfação dos objetivos de terceiros, quer
um partido político, quer um setor empresarial.

o

papel dos dirigentes de TTs na capacidade de suas organizações

influírem na condução dos negócios públicos é considerado fundamental. Tanto
mais influirão, quanto maior for seu relacionamento com responsáveis por formular
políticas públicas ou mesmo com grupos com peso político ou econômico (BRAUN,
CHUDNOVSKY, et aI., 2007).

Mendizabal (2009b) afirma que o grau de influência política dos TIs varia
em função do desenvolvimento do país: quanto mais a sociedade civil está aberta a
novas ideias, maior a capacidade de influir dos TTs.

Por essa ótica, os TTs de países desenvolvidos e de grande abrangência,
como o Overseas Development Institute na Inglaterra e o Center for Global

14 Antonio Angarita foi professor e vice-diretor da Escola de Administração de Empresas do Estado de
São Paulo da Fundação Getulio Vargas (EAESP).
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Development nos Estados Unidos, exercem maior influência se comparados aos TTs
presentes em países em desenvolvimento, tais como o CIPPEC na Argentina e o
CEPA no Sri Lanka (MENDIZABAL, 2009b).

o efeito trompe-I'oeil

Em certo sentido, mais importante que ser influente é parecer influente,
sustentam Alberson (2007) e Fan (2005).

A influência política é tão almejada que TTs contentam-se em criar a
impressão de que a têm, fazendo uso de práticas que geram percepção de poder no
público (ABELSON, 2007).

João Paulo dos Reis Velloso ressalta a utilidade de "parecer influente":

Durante algum tempo, o prestígio da Fundação (Getulio Vargas) foi maior
do que suas realizações, o que foi muito bom, porque ela pôde se renovar
sem que a sociedade percebesse que tinha passado por uma transição
difícil. (VELLOSO, 1999, p. 286).

Apesar de exercer papel

relevante

na política

mundial, a Rand

Corporation, em flagrante preocupação por demonstrar influência, dedica crescente
espaço em seus Annual Reports a fotos de seus integrantes com altos
representantes do governo e da iniciativa privada.

A comparação das imagens publicadas nos documentos de 2007, 2008 e
2009 dá a dimensão da importância que a instituição dispensa ao atributo: o número
de fotos com autoridades na seção Policy Circle (que, sugestivamente, mudou de
nome para Inside Policy Circle em 2009), que era de três e dois em 2007 e 2008,
respectivamente, se elevou para quinze em 2009. A Figura 5 ilustra o fato.
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Rand Corporation
Annual Report 2007

Rand Corporation
Annual Report 2008

Rand Corporation
Annual Report 2007

Figura 5 - Relatórios anuais 2007,2008 e 2009 da Rand Corporation.
Fonte: RAND CORPORATION, 2008, p. 30-31; RAND CORPORATION, 2009, p. 30-31;
RAND CORPORATION, 2010a, p. 24-25.

Fan (2005), de forma caricata, relata o esforço de alguns TTs norteamericanos para aparentar influência na área de política internacional. O autor
compara as organizações que têm o hábito de promover eventos em série a
"fábricas de salsichas".
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Nas palavras de Fan:

Considerando conferências em embaixadas e em universidades, uma noite
típica em Washington pode contar com cerca de 200 eventos, algo como
um tipo de fábrica de salsichas de opiniões e ideias. (FAN, 2005, p. 1).

Como influir

Think tanks agem geralmente orientando e aconselhando policymakers na

busca de soluções de política pública (BOUCHER e WEGRZY, 2004; GARCÉ, 2007;
MENDIZABAL,2009b).

Para influir no processo de decisão do gestor público e "desafiar o bom
senso de policymakers e da sociedade" (McGANN, 2007b, p. 11), TTs têm à sua
disposição os seguintes recursos:

../ aconselhamento direto em questões políticas imediatas (McGANN,
2002);
../ trabalho de avaliação de programas governamentais (McGANN, 2002);
../ realização de associações para fins específicos com instituições sem
fins lucrativos ou que estejam envolvidas em advocacy, a fim de
orientar e aconselhar os policym akers, ulteriormente influenciando a
formulação de políticas públicas e a política em geral (McGANN,
2009a);
../ desenvolvimento de métodos eficientes para organizar e filtrar ideias a
fim de reagir e responder efetivamente ao dinâmico ambiente de
policymaking (McGANN, 2010);

../ aconselhamento direto em questões políticas imediatas (McGANN,
2002);
../ trabalho de avaliação de programas governamentais (McGANN, 2002).
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A fim de explorar convenientemente as oportunidades propiciadas por
esses instrumentos, TTs necessitam desenvolver três capacidades:

./ "capacidade de gerar novo conhecimento ou ideias alternativas sobre
policy;

./ capacidade de atender às demandas daqueles que as patrocinam ou
de atingir os objetivos das respectivas instituições às quais os
patrocinadores estão afiliados;
./ capacidade de ser elemento central e coordenador em assuntos
referentes a policy e em redes ligadas ao tema". (McGANN, 2007b, p.
11 ).

No entanto, em sistemas dinâmicos a influência não se dá de forma
unilateral - dos TTs para a sociedade: TTs e os demais atores sociais se
"influenciam reciprocamente" (TEIXEIRA, 2007, p. 45). Nesse sentido, quanto mais
complexa a teia de relacionamentos entre os atores sociais, maior a relevância dos
TTs para o processo político (GARCÉ, 2009).

o

papel dos TTs no desenvolvimento dos partidos políticos e o efeito da

conjuntura política nas atividades de TIs são exemplos da influência recíproca. Com
efeito, é preciso que parlamentares e dirigentes partidários reconheçam como
importante e valioso o trabalho dos centros de pensamento. TTs, ao prover
informação e análise para a tomada de decisão, legitimam o trabalho político, que,
por sua vez, é condicionado tanto pela capacidade e interesse do TT, quanto pelas
circunstâncias e direcionamentos do quadro político (LONDONO, 2009).

De acordo com a literatura, outro instrumento para conquistar e manter
influência é o gerenciamento de mão de obra qualificada. TIs desempenham o
papel de reserva de cérebros -

uma espécie de "government in waíting" , nas

palavras de McGann (2009a, p. 5) -

mantendo em atividade um corpo técnico

disponível para ocupar funções-chave na administração pública (McGANN, 2002).
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Esse aspecto valoriza a capacidade de reter a elite de pesquisadores e
analistas como fator crítico de sucesso para TTs, como atestam Alexander (2006) e
McGann (2007b). Não faltam exemplos de pesquisadores de TIs que assumiram
cargos no governo. Mendizabal (200gb) menciona caso recente no Peru, enquanto
Teixeira (2007) destaca a participação de quadros de TTs nos governos Clinton e,
em especial, na administração Obama.

Ainda sobre o tema, Hyatt, ao estudar a influência de cinco TTs na política
externa norte-americana em relação ao Iraque, destaca que o intercâmbio de
pessoal entre a administração pública, corporações, think tanks e universidades
produz uma elite capaz de exercer forte autoridade e com oportunidades para
formular e executar políticas públicas (HYATI, 2010). A autora menciona o papel do
TT americano Council on Foreign Relations como elemento influente nas decisões
de governo:

Council on Foreign Relations (é uma) organização "quase-não
governamental" cuja influência sobre a política externa americana pode ser
encontrada em todas as administrações desde (o governo) Woodrow
Wilson. [... ] Devido ao seu alcance em todos os aspectos do processo de
formulação da política externa - da definição do debate ao treinamento de
especialistas e ao fornecimento de tais profissionais para posições no
governo com capacidade para executar tais conclusões -, nenhuma
discussão sobre a influência dos think tanks pode ser compreendida sem ao
menos uma visão deste papel. (HYATI, 2010, p. 14).

Cultivar relacionamentos com alunos e ex-alunos é outra maneira dos TTs
investirem em influência futura por meio de recursos humanos de alto nível. Com
olhos voltados aos futuros frutos, a Rand Corporation oferece benefícios ao corpo
discente com o objetivo declarado de facilitar o acesso às carreiras públicas:

Pela primeira vez, todos os novos estudantes em 2009 receberam bolsas de
estudo. [ ... ] Estamos trabalhando para oferecer bolsas integrais para todos
os estudantes do primeiro ano, e bolsas parciais para todos os estudantes
do segundo ano, a fim de nos certificarmos que cada estudante poderá
concluir o curso com uma dívida mínima e ter condições de seguir carreira
no serviço público. (RAND CORPORATION, 2010a, p. 19).
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Medindo a influência

A valorização da influência como atributo dos TTs provoca a discussão
sobre como medi-Ia. Abelson afirma que há pouco avanço na avaliação da natureza
e alcance das contribuições dos TTs às políticas públicas, pois "cada ideia de
sucesso tem centenas de pais e mães" (2007, p. 19).

Também Marsh, analisando os casos dos TTs na Austrália, concorda que
é difícil avaliar sua efetividade: "como as informações [dos think tanks] efetivamente
fertilizam gestores públicos e privados não está claro; essa análise ainda está por
fazer" (1994, p. 196).

McGann, atestando a dificuldade da medição, apela para o óbvio: é
possível medir a influência de um TT caso seja possível observar uma relação direta
entre os esforços da organização e mudanças positivas na sociedade local
(McGANN,2007b).

No esforço para influir em políticas públicas, pesquisadores em geral
atribuem grande ênfase à comunicação de seus resultados aos decisores políticos e
à opinião pública (BOUCHER e WEGRZY, 2004). Foi assim que, preocupado com a
questão da medição da influência, McGann (2002) propôs avaliá-Ia pela quantidade
de publicação de artigos jornalísticos que tenham interpretado atividades públicas
para as mídias eletrônica e impressa.

Para McGann (2007b), a quantidade de bens e serviços que governos
disponibilizam para a população - como a qualidade ambiental, o estado da saúde
pública, a garantia dos direitos políticos e o acesso às instituições - todas são
formas indiretas de medir a influência de um TT.
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Ao relacionar a influência à reputação com os policymakers, o autor
propõe considerar o output dos TTs, expresso quantitativamente pelo número de:

./ relatórios gerenciais e oficiais;
./ policy briefs;
./ testemunhos em atividades legislativas;
./ recomendações adotadas por policymakers;
./ papers acadêmicos e apresentações;
./ pesquisas e consultorias para órgãos públicos;
./ atividades de formação de pessoal;
./ serviços de aconselhamento a policymakers;
./ prêmios concedidos a pesquisadores (McGANN, 2007b, p. 11).

Coerentemente, McGann ressalta a importância do acesso dos TIs à elite
de policymakers, à mídia e à academia, que pode ser medido especialmente pelo
número de aparições em meios de comunicação e citações acadêmicas (McGANN,
2007b).

Influência e conjuntura

Em geral, nota-se na literatura a tendência de considerar o trabalho dos
TTs mais importante em épocas de crise que em tempos de desenvolvimento
econômico. O argumento principal é que são em momentos difíceis que análises e
recomendações de TTs exercem maior impacto sobre políticas públicas (ABELSON,
2007; LADI, 2010; PIERSON, 2000; SCHIMIDT, 2008). Pierson (2000) chega a
ressaltar que crises são uma oportunidade para aumentar a visibilidade dos TTs
como agentes condutores de soluções.

De fato, em momentos de dificuldade os policymakers necessitam de
soluções eficazes e rápidas a fim de subsidiar suas decisões. Por exemplo,
mencionem-se momentos críticos da história como a queda do Muro de Berlin na

------------
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Alemanha, a época dos atentados de 11 de Setembro nos Estados Unidos, ou o
desenrolar da recente crise econômica mundial (LADI, 2010). O mesmo se dá em
situações de transições políticas, quando gestores públicos e pesquisadores trocam
de função, ocasiões em que TTs costumam expor força e influência ao ceder
quadros à administração pública (SNIDER, 2009).

No entanto, não se encontra na literatura provas empíricas a favor deste
argumento. As análises permitem apenas especulações e minimizam o papel dos
TTs em apontar caminhos e propor linhas de conduta também em épocas de
crescimento.

Em resumo,

ao mesmo tempo em que influência é um atributo

frequentemente presente nas definições de TTs, a forma pela qual ela se manifesta
e a metodologia para sua medição permanecem questões em aberto.

3.1.4 Think tanks como indutores de desenvolvimento da sociedade

"O papel social da Fundação é muito mais o de ver o que está
acontecendo de novidade e preparar o país para essa novidade. "
Mattos Filho
(D'ARAÚJO, 1999, p. 275).

A ideia que TTs agem em prol do interesse público está presente nas
obras de Boucher & Wegrzy (2004), McGann (2009b; 2010; 2009a) e Stone & Chair
(2007). A principal vertente da defesa do atributo "indução ao desenvolvimento da
sociedade" diz respeito ao papel dos TTs no fortalecimento da democracia
(BOUCHER e WEGRZY, 2004; MAGLlANO e SILVA, 2007).

Em busca das evidências da contribuição dos TTs para o interesse
público, Stone & Chair (2007, p. 14) analisaram sites de TTs americanos, europeus
e asiáticos. As pesquisadoras relatam que neles o propósito de "educar a
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comunidade" é com frequência mencionado, mas alertam que tão diversos são os
tipos de organização que lançam mão do atributo que a declaração pode perder em
confiabilidade.

A capacidade dos TTs para incorporar "novas vozes" ao debate público é
ressaltada por McGann (2007b, p. 11), que também defende que TTs são espaços
privilegiados de ação em momentos de renovação social (2009a).

Mendizabal, compartilhando a opinião, cita três exemplos: o Chile durante
o governo Pinochet, quando TTs vocalizaram a insatisfação da sociedade com a
situação política, e os casos do Equador e da Bolívia, onde TTs (ou organizações
que agiam como tais) se aliaram ao poder antidemocrático no intuito de contribuir
para a legitimação das políticas públicas planejadas pela ditadura (MENDIZABAL,
2009b).

Bellettini amplia a análise e observa que, em países com sistemas
políticos instáveis, a isenção e credibilidade dos TTs permitem maior margem de
manobra, possibilitando a apresentação de ideias e propostas "que seriam política e
institucionalmente difíceis, senão impossíveis, para atores políticos tradicionais"
(BELLETTINI, 2007, p. 128).

Na mesma linha, argumentam Garcé & Una (2007) que a intervenção de
TTs reduz a fragilidade democrática quando governos recém-eleitos não obtêm
sucesso em resolver a contento os complexos problemas de desenvolvimento
econômico e social.

Ducoté, entusiasmado defensor desse enfoque, professa sua fé na
contribuição positiva dos TTs para a construção da democracia:

Think fanks têm a enorme oportunidade e a responsabilidade de contribuir
decisivamente para o desenvolvimento e fortalecimento da democracia.
Têm a oportunidade e responsabilidade de trabalhar para que tenhamos
estados mais justos, democráticos e eficientes, que melhorem a vida das
pessoas em cada país. Têm a oportunidade e a responsabilidade de fazer
aportes substantivos para assegurar um futuro mais próspero para todos os
habitantes de nossa região, [a América Latina]. (DUCOTÉ, 2007a, p. 244).
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Já Mendizabal & Sample (2009d), cautelosos, limitam-se a identificar
duas contribuições dos TIs à promoção do desenvolvimento da sociedade:
desenvolver capacidades para incentivar a colaboração mediante o fortalecimento
dos partidos políticos e das redes de assessoria especializadas; e fortalecer e
estreitar as relações entre TTs e meios de comunicação para promover a
valorização do conhecimento científico. Na mesma direção aponta Vargas ao afirmar
que TTs são "verdadeiros laboratórios para participação" (2008, p. 481).

8ellettini & Carrión, ao mesmo tempo que reconhecem a importância do
conhecimento especializado para a solução de problemas públicos, manifestam
receio que a profundidade das análises dos pesquisadores de TTs venha a abafar o
debate democrático. Os autores explicam o temor:

Embora a complexidade da administração estatal sugira a necessidade de
não deixar o processo de formulação de políticas públicas e a incorporação
de conhecimentos especializados unicamente aos políticos, este mesmo
aspecto gera o temor de que a presença de TTs e seus' saberes expertos'
reduzam a deliberação pública e, em suma, a democracia e transparência
com que são implementados esses processos. (BELLETINNI e CARRIÓN,
2009, p. 164).

Compartilhando as preocupações de 8ellettini & Carrión, Teixeira (2007,
p. 40), referindo-se às instituições dedicadas ao estudo de relações internacionais
alerta para o risco de viés ideológico na contribuição de TTs.

A metáfora da ponte

Proposta inicialmente pelo United Nations Development Program (2003),
a metáfora que associa TTs a "pontes" entre a ciência e a política reforça a crença
na função social dos TTs.
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Anos mais tarde, o conceito foi incorporado por McGann & Johnson:

Essencialmente, think tanks procuram fazer a ponte entre conhecimento e
poder. O papel dos think tanks é estabelecer vínculo entre as duas funções:
a política pública e a academia, ao efetuar análises profundas de certos
temas e apresentar esta pesquisa de forma fácil de ler e condensada para
que os po/icymakers possam absorver. (McGANN e JOHNSON, 2006, p.
12).

A partir de então, McGann passou a adotar com frequência a metáfora, a
ela atribuindo destaque em suas obras a ponto de incorporá-Ia em sua definição dos
papéis dos TTs:

[Think tanks} são pontes entre as comunidades acadêmicas e de
po/icymaking 5, servindo ao interesse público como uma voz independente
que expressa pesquisas aplicadas e básicas em linguagem e forma
compreensíveis, confiáveis e acessíveis aos po/icymakers e ao público.
(McGANN, 2009c, p. 82; McGANN, 2009a, p. 5; McGANN, 2009b, p. 11).

Apesar de não estar explicitamente mencionada, a ideia de ponte pode
ser vislumbrada em depoimento de Aspásia Camargo sobre a FGV no final da
década de 90:

Uma sociedade civil robusta e empreendedora precisa de espaços
intermediários entre o poder dos governos e o da sociedade. Tem que haver
grandes instituições responsáveis que produzam informações, que
trabalhem para o futuro, que façam pesquisa, que organizem o processo de
gestão. (CAMARGO, 1999, p. 285)

A despeito da popularidade, o conceito de "pontes" recebe críticas.
Sustenta-se que o pressuposto implícito na metáfora - que há fronteiras discerníveis

15 Por razões de preCisa0, opta-se pelo uso do termo policymaking em inglês, embora, sob
circunstâncias especiais, a palavra "política" possa ser utilizada. Literalmente, a palavra refere-se ao
processo de produção de políticas, aqui definidas como "ciência de bem governar, de cuidar dos
negócios públicos" (FERREIRA, Aurélio B. H. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 6a ed. Curitiba:
Positivo, 2007, p. 640). Deduz-se, portanto, que policymaking diz respeito às políticas públicas, ao
modo de operar do Estado. A terminologia mais próxima disponível em língua portuguesa seria
"gestão pública" ou ainda "formulação de políticas públicas". A dificuldade de tradução do inglês para
outros idiomas é reconhecida por Schneider: "in most other /anguages it is difficu/t to proper/y
trans/ate notions /ike policy, po/ity, po/itics" (SCHENEIDER, 2003, p. 2-3). Para um interessante relato
acerca dessa dificuldade, ver Mendizabal & Sample (200ge, p. 9).
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entre ciências e políticas públicas - tem sido combatido pela disseminação do
conhecimento em redes de pesquisa, pela diversificação de modelos de TTs, e pelo
aumento da interação entre TTs e outros atores na sociedade (MEDVETZ, 2007;
STONE e CHAIR, 2007).

3.2 Os atributos nas definições de think tanks

"Depois, o que mais se pudesse fazer, se faria. "
Luiz Simões Lopes, 1990,
revelando a prioridade em consolidar a FGV
como referência em Administração e Economia.
(O 'ARAÚJO, 1999, p. 13).

Ao se cotejar as definições de TTs descritas no capítulo anterior com os
quatro atributos aqui identificados - independência, reputação científica, influência
no processo decisório e indução ao desenvolvimento da sociedade - observa-se
que, à medida que TTs assumiram novas formas e objetivos, as definições tornaramse também mais complexas, incorporando cada vez mais atributos.

o

Quadro 7 relaciona os atributos dos TT às suas definições, já

mostradas em 2.2.
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Atributo
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Autor(es)

Definição de think tank

ro
.(3
C
<O)

"O
c

O)

Q.
O)

"O
c

Think tank é uma organização sem fins lucrativos com interesse
Almeida & principal em pesquisa de políticas públicas e que procura exercer
Wong
influência no processo de policymaking. (Almeida e Wong, 1991
apud Plumptre e Laskin, 2001, p. 2).
Organizações dedicadas de forma regular à pesquisa e à advocacy
sobre qualquer assunto relacionado a políticas públicas. Elas são a
United
ponte entre conhecimento e poder nas modernas democracias.
Nations
(UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM (UNDP), 2003, p.
6).
Organizações voltadas à pesquisa e à disseminação de soluções
Boucher &
de políticas públicas que procuram contribuir para o processo de
Wegrzy
policymaking. (BOUCHER e WEGRZY, 2004, p. 2).
Organizações independentes, não baseadas em interesses e sem
fins lucrativos, que geram e principalmente se apóiam no
Alexander
conhecimento e ideias para obter suporte e para influenciar o
processo de policymaking. (ALEXANDER, 2006, p. 6)
Organizações que procuram fazer a ponte entre conhecimento e
poder. [ ... ] O papel dos think tanks é conectar os dois papéis: o do
McGann & policymaker e o da academia, ao realizar análises profundas de
Johnson
determinadas questões e ao apresentar essas pesquisas de forma
fácil de compreender e condensada, de forma que os policymakers
possam absorvê-Ias. (McGANN e JOHNSON, 2006, p. 17)
Instituições de pesquisa e análises de políticas públicas que geram
pesquisa policy-oriented, análise e aconselhamento em assuntos
domésticos e internacionais que permitem os policymakers e o
McGann
público em geral tomar decisões mais informadas sobre assuntos
de políticas públicas. (McGANN, 2007b, p. 11; McGANN, 2010, p.
69; McGANN, 2009a, p. 7)
Organizações relativamente independentes, não-partidárias, sem
fins lucrativos, que produzem conhecimento, dedicam-se a resolver
Teixeira
problemas, desenvolver projetos de curto, médio e longo prazos, e
realizar pesquisa [ ... ],visando a ganhar apoio e influenciar o
processo político. (TEIXEIRA, 2007, p. 105).
Organizações independentes dedicadas à pesquisa de políticas
públicas e à advocacy [ ... ] com a função essencial de reunir
credibilidade, pesquisa independente e empiricamente baseada
Young
com aconselhamento sobre políticas públicas e assuntos públicos
em geral [ ... ] a fim influenciar o desenvolvimento e execução de
políticas e medidas governamentais. (YOUNG, 2008) .
. .
Quadro 7 - Atnbutos nas deflnlçoes de thmk tanks.
Fonte: Elaboração do autor a partir das obras referenciadas.
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3.3 Credibilidade, o atributo-síntese

"Nós dizemos todos, com enorme segurança: 'é a FGV que disse isso'. E
ficamos todos seguros de que o que foi dito é a verdade."
16

Austregésilo de Athayde
(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1973, p. 81)

Uma análise crítica da teoria revela que os quatro atributos caminham na
direção de construir e manter um elemento geral - um quinto atributo: a credibilidade
de um TT.

Embora não seja explicitamente citado nas definições de TT existentes na
literatura, o conceito de credibilidade está presente nas oito entrevistas realizadas
para esta pesquisa, e, indiretamente, nas definições formais de TIs, como se nota
no Quadro

7.

De

fato,

o atributo

credibilidade

sintetiza

as

relações

de

interdependência entre os cinco elementos, gerando condições para que TTs
possam atuar de forma efetiva.

Ao

se

acrescentar

o

atributo-síntese

credibilidade

à

lista

inicial

apresentada no Quadro 6, surge uma relação ampliada de atributos para TTs que
assume nova configuração, como mostra o Quadro 8.

1) independência;
2) reputação científica;
3) influência no processo decisório;
4) indução ao desenvolvimento da sociedade;
5) credibilidade.
Quadro 8 - Lista ampliada dos cinco atributos de think tanks.

16

Austregésilo de Athayde foi presidente da Academia Brasileira de Letras.
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Inter-relações entre atributos

Os cinco atributos são fortemente inter-relacionados. Independência,
reputação científica, influência e indução do desenvolvimento da sociedade - todos
são elementos de promoção da credibilidade, que, por sua vez, os reforça. Sem
independência não se tem legitimidade para influir; sem qualidade e relevância da
pesquisa a influência fica comprometida; sem influência o intuito de promover o
desenvolvimento da sociedade é inócuo.

Seguem-se exemplos da interdependência entre os atributos:

../ a independência - tanto financeira quanto política, legal e de
pesquisa - contribui para uma percepção positiva da instituição na
sociedade. De forma oposta, na medida em que o TT mantém laços
de dependência com atores sociais, como governo, partidos
políticos, ou organizações de classe, infere-se que suas atividades
estão fortemente condicionadas aos interesses desses grupos.
Assim, dependência financeira, com concentração de receitas em
poucos financiadores, e agenda de pesquisa influenciada por
terceiros é incompatível com outra dimensão do próprio atributo
independência: a autonomia acadêmica;
../ boa reputação científica, mais que importante, é indispensável para
que um TT seja reconhecido como produtor de pesquisas confiáveis
e relevantes. Nesse sentido, são essenciais quadros técnicos de
elevada qualidade acadêmica para legitimar a influência nas
decisões de políticas públicas;
../ a credibilidade de um TT está diretamente relacionada à sua
capacidade de influir nas decisões da sociedade. Acesso aos
centros de poder e presença em mídia são exemplos de elementos
que reforçam a credibilidade e, portanto, estimulam a percepção
pública de influência de um TT;
../

a promoção do desenvolvimento da sociedade é tida como fator de
legitimação da atuação de um TT, pois se espera que suas análises
e pesquisas estejam voltadas à construção de uma sociedade
melhor. Para tanto, capacidade de influência e credibilidade são
atributos fundamentais.
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Em suma, sem independência, reputação científica, influência e promoção
do desenvolvimento da sociedade não há credibilidade. E a credibilidade, por
reflexo, fortalece a independência, reputação científica, influência e promoção do
desenvolvimento da sociedade. As relações são tão evidentes que sugerem a
criação de mecanismos gerenciais formais de gestão da credibilidade e dos demais
quatro atributos.

A Figura 6 ilustra as relações entre os - agora cinco - atributos.

Atributo
Independência
financeira, política,
legal e intelectual

Atributo
Influência no processo
decisório

Atributo
Credibilidade

~

Atributo
Reputação científica

Atributo
Indução do
desenvolvimento da
sociedade

Figura 6 - Atributos de gerenciamento da credibilidade de fhink fanks.

o

cinco atributos são utilizados na construção da definição de Triple- T

tank, como revela o próximo capítulo.
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4

Os Triple- T tanks

"Uma sociedade civil robusta e empreendedora precisa de espaços
intermediários entre o poder dos governos e o da sociedade. Tem que
haver grandes instituições responsáveis que produzam informações, que
trabalhem para o futuro, que façam pesquisa, que organizem o processo
de gestão."

Aspásia Camargo
(O'ARAÚJO, 1999, p. 285).

o objetivo

final deste capítulo é definir o tipo específico de TT que é alvo

de estudo nesta pesquisa, aqui denominado think-transmit-and-technical advisory
tanks (Triple- T tank).

A definição é elaborada com base nos cinco atributos analisados no
último

capítulo:

independência,

reputação

científica,

influência,

indução

do

desenvolvimento da sociedade e credibilidade. Parte-se do pressuposto de que o
Triple- T tank é dotado dos cinco atributos, garantindo condições satisfatórias para a

consecução de seus objetivos.

Após a apresentação da definição de Triple- T tank, o capítulo termina
mostrando como a FGV, que serve de base para parte da pesquisa de campo, pode
ser considerada um Triple- T tank.

Comparativamente
apresentada pela Figura 7.

à

Figura

1, este

capítulo

representa

a etapa
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Figura 7 - Diagrama metodológico do capítulo 4.

4.1

Triple- T tank: atributos e definição

"Hoje [a FGV] é transmissora e geradora de conhecimento novo. [..] A
vida das instituições se traça não só em função do que estão fazendo,
mas em função da credibilidade, da respeitabilidade, da imagem que
criaram, e esse é o grande capital da Fundação."
Marcos Cintra
(D'ARAÚJO, 1999, p. 272).

Think

tanks

dedicam-se

fundamentalmente

a

gerar

e

transmitir

conhecimento. No entanto, as semelhanças entre os diversos tipos de TTs param
por aí. As formas por meio das quais essas organizações geram saber e as
atividades

que

desenvolvem

para

transmiti-lo

variam

de

acordo

com

as

características do TT em questão.

Este estudo tem como objeto um tipo de TT que possui as seguintes
características:

./ processo de geração de conhecimento: desenvolvido em geral por
acadêmicos ou equipes de pesquisadores por meio de escolas que
possuem estrutura autônoma, núcleos de pesquisa e vigoroso trabalho
acadêmico;

81
./ processo de transmissão de conhecimento: dá-se por meio de
publicações

(científicas,

jornalísticas

ou

executivas),

eventos

(seminários, audiências públicas, depoimentos no Congresso), bem
como pela via do ensino (em quaisquer níveis) e assistência técnica
especializada (consultoria e projetos em geral).

Tal modelo organizacional não se enquadra isoladamente em nenhuma
categoria das tipologias apresentadas. Ao se avaliar a classificação de McGann, por
exemplo, nota-se que esse tipo de organização apresenta características que
permitem classificá-lo tanto como policymaker (vantagem competitiva em contratos e
pesquisas governamentais), quanto como scholar (centros de pesquisa em políticas
públicas). Percebe-se também que o leque das atividades de transmissão de
conhecimento, notadamente o ensino, não é totalmente contemplado nas categorias.

o mesmo

se dá em relação às definições de TTs: as características do

tipo de instituição que aqui se pesquisa não estão presentes, por completo, em
qualquer desses conceitos.

Assim, considerando que estudos prospectivos requerem, como ponto de
partida, a definição do objeto de análise, exige-se que uma definição do modelo de
organização seja apresentada e delimita-se o escopo do trabalho nos moldes
previstos pela metodologia.

Não se tem a pretensão de identificar as incertezas-críticas prospectivas
dos diferentes modelos organizacionais que a designação "think tank' engloba.
Antes, o foco recai sobre um tipo particular de TT, que, assim como nas definições
usuais de TT, possui. em sua plenitude e concomitantemente, os cinco atributos
identificados nas seções anteriores, a saber:

./ é independente: financeiramente,

no sentido que não depende

exclusivamente de financiamentos governamentais, tem fontes de
recursos diversificadas (redução do risco) e possui liberdade de
alocação de recursos que a dispensa de geração de lucro propicia;
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político e legalmente, na medida em que não está afiliado a governos
ou a quaisquer entidades da sociedade civil; academicamente, na
medida em que não tem sua agenda de pesquisa determinada por
terceiros;
./ desenvolve pesquisa científica de alto nível e interdisciplinar, em geral
com notória expertise em assuntos relacionados a policy;
./ é influente, pois tem credibilidade e participa das decisões estratégicas
de políticas públicas da nação, sendo consultado por políticos,
gestores públicos e privados, e pela mídia em geral;
./ é indutor do desenvolvimento da sociedade, na medida em que
direciona suas análises para bens públicos e para assuntos relevantes
para a comunidade;
./ tem credibilidade

com os

atores

sociais,

pois

age

de

forma

independente, realiza pesquisa relevante e de qualidade, influi na
condução dos temas nacionais e colabora para o desenvolvimento da
sociedade.

Esse tipo particular de TT será denominado, doravante, "think-transmitand-technical-advisory tant<', onde:

./

"thint<' diz respeito à geração de conhecimento por meio de pesquisa;

./ "transmif' se refere à difusão de conhecimento via publicações

(científicas, jornalísticas e executivas), eventos em geral e ensino em
variados níveis;
./ "technical advisory' diz respeito às atividades de transmissão de

conhecimento por meio de projetos de assessoria e consultoria para
entidades públicas e privadas.

Desta forma, a definição para lhink-lransmit-and-lechnical advisory tank
(Triple- T tank, em alusão aos três "f' assinalados) utilizada neste estudo é:
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Think-transmit-and-technical advisory tanks (Triple- T
tanks) são organizações independentes e dotadas de
credibilidade com os objetivos precípuos de:
a) influenciar a formulação, implementação e avaliação
de políticas públicas;
b) contribuir para a resolução de problemas da
sociedade,
e,
consequentemente,
para
seu
desenvolvimento.
Para dar conta desses objetivos, Triple- T tanks dedicamse a gerar e difundir conhecimento por meio de atividades
de pesquisa, análise, ensino e aconselhamento técnico.
Sua atuação é multidisciplinar, interdisciplinar e está
fundada em elevada reputação científica.
Desta forma, promovem a melhoria na qualidade das
decisões de gestores públicos e da coletividade em geral.
Quadro 9 - Definição de Triple- T tanks.

Até que ponto a FGV atende às características exigidas de um Triple- T
tank é alvo de atenção da próxima seção.
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4.2 A FGV como Triple- T tank

UMas no Dasp você não tem tudo o que necessita?"

Getulio Vargas a Simões Lopes,
questionando a ideia de criação da FGV, 1944.
(COSTA, 1986, p. 15).

A Fundação Getulio Vargas foi criada em 1944 com o objetivo de formar
quadros para a administração pública e para a iniciativa privada. Oferecia os cursos
técnicos de nível médio. No decorrer de seis décadas, a FGV ampliou sua atuação e
passou a marcar presença em vários campos das Ciências Sociais, como Economia,
Direito, Administração e Sociologia 17.

A FGV é uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos. Foi
pioneira na implantação das contas nacionais no Brasil e ainda hoje responde pelo
cálculo de índices econômicos oficiais (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010a).
Forma um "complexo organizacional sui generis, único no Brasil, singular no
mundo", como afirma Costa (1986, p. 1). Segundo o autor, a FGV:

./ "sem ser uma universidade, dispõe de modelar estrutura acadêmica
[ ... ];
./ sem ser uma empresa de publicações, edita com regularidade [ ... ];
./ sem ser um instituto de estatística, gera, sistematicamente, [ ... ]
séries de dados sobre o desempenho da economia brasileira;
./ sem ser um organismo internacional, abriga centros [ ... ] que atuam
intensamente em programas de cooperação técnica (com o
exterior)." (COSTA, 1986, p. 1-2).

Para relato detalhado da história da FGV, ver O'ARAÚJO, 1999; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS,
1974a; e FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1985.

17
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Como os atributos encontrados nas definições tradicionais de TTs
também estão presentes no conceito de Triple- T tank, independência, foco em
pesquisa,

influência,

contribuição

para

o desenvolvimento da

sociedade

e

credibilidade são também características da FGV, assuntos tratados nas seções
seguintes.

4.2.1 A FGV como organização independente

A

FGV

é

política,

administrativa,

financeira

e

academicamente

independente e, de acordo com seus relatórios de Prestação de Contas 2009 e
2010, conta com unidades voltadas ao ensino, à pesquisa e à consultoria 18
(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2009; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010b).

Durante as primeiras décadas de existência, a principal fonte de
financiamento da FGV eram as subvenções federais. De 1944 ao final da década de
60, os recursos foram provenientes de uma fração das receitas de impostos.

Inicialmente era destinada à FGV parte da arrecadação do imposto de
educação e saúde. Com a extinção desse imposto, a FGV passou a receber uma
porcentagem do imposto do selo e, mais tarde, do imposto de renda. O governo
Castelo Branco (1964-1967) extinguiu as vinculações orçamentárias e, a título de
compensação (que se revelou insatisfatória), doou à FGV Obrigações do Tesouro
Nacional. No final da década de 90, a FGV passou a receber por convênios com o
governo, livrando-se da dependência total das verbas do orçamento federal
(FLÔRES, 1999).

Em 2009, a FGV contou com orçamento anual de cerca de R$673
milhões, equivalentes a aproximadamente US$385 milhões, e baixa dependência de
subvenções públicas (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010b). Suas fontes de

18

No Anexo B estão descritas as unidades da FGV.
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financiamento são diversificadas, o que torna exitoso um modelo organizacional no
qual unidades de negócio subsidiam atividades acadêmicas e projetos especiais,
que embora representem um terço da receita, apresentam prejuízo operacional de
cerca de 16% do faturamento.

A Figura 8 mostra a diversificação da origem de recursos da FGV.

GVPECin
Company 1%

Outras

EPGE 1%
DIREITO RIO 3%
DIREITO SP 3%
EESP 2%

40%

FGV
EDITORA 1%

Figura 8 - Participação das unidades da FGV sobre a receita total em 2009.
Fonte: Elaboração do autor sobre dados de FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010c.

Politicamente, a FGV mostra independência ao não prestar serviços a
partidos políticos, como recomendam Boucher & Wegrzy (2004).

4.2.2 A FGV como organização com sólida reputação científica

De acordo com seus relatórios de Prestação de Contas 2009 e 2010, a
FGV conta com unidades voltadas ao ensino, à pesquisa e à consultoria
(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2009; FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010b).
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o foco em pesquisa é declarado pela

FGV desde sua fundação. Em 1944,

o decreto-lei de criação da instituição previa a manutenção de "núcleos de
pesquisas, estabelecimentos de ensino e os serviços que forem necessários [ ... ]"
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1944 apud FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS,
1974, p. 309). Um artigo da época dizia:

Trata-se, como bem se pode ajuizar, de uma entidade de amplos objetivos,
espécie de clearing-house de ideias e iniciativas em benefício da melhor
organização do trabalho no país [... ]. (Uma entidade de amplos objetivos,
1944 apud FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1974, p. 315).

Trinta anos depois, a FGV mantinha "ensino, pesquisa, assistência
técnica e documentação" como uma de suas missões (FUNDAÇÃO GETULIO
VARGAS, 1973 apud FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1974, p.18).

Ainda hoje a FGV declara ter como objetivo:

Avançar nas fronteiras do conhecimento na área das Ciências Sociais e
afins, produzindo e transmitindo ideias, dados e informações, além de
conservá-los e sistematizá-los, de modo a contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico do País, para a melhoria dos padrões éticos nacionais,
para uma governança responsável e compartilhada, e para a inserção do
País no cenário internacional. (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010b, p.
1).
.

A sólida reputação científica da FGV se traduz na quantidade de cursos
oferecidos, alunos, publicações editadas e eventos organizados pela instituição.

Nos últimos anos, os professores, pesquisadores, técnicos e alunos da
FGV têm produzido anualmente cerca de 1.200 trabalhos, estudos e pesquisas, e
concluído em torno de 200 estudos e pesquisas regulares, como mostram a Figura 9
e a Figura 10.
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Figura 9 - Produção intelectual de professores, pesquisadores e técnicos da FGV.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 201 Ob, p. 6).
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Figura 10- Estudos e pesquisas regulares e concluídos pela FGV.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 2010b, p. 7).

Em 2009 , na FGV foram aprovadas 50 teses de doutorado (com 294
alunos

matriculados)

e 248

dissertações de

mestrado

(com

matriculados) . Os quatro gráficos a seguir ilustram essas informações .

1. 123

alunos
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Figura 11 - Teses aprovadas nos cursos de doutorado da FGV.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010b, p. 7) .
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Figura 12 - Alunos matriculados em cursos de doutorado da FGV.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 201 Ob, p. 7) .
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Figura 13 - Dissertações aprovadas nos cursos de mestrado da FGV em 2009.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 2010b, p. 8) .
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Figura 14 - Alunos matriculados nos cursos de mestrado da FGV.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 2010b, p. 8) .

Na graduação, em 2009 a FGV ultrapassou a barreira de 500 alunos
graduados em Economia e Administração :
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Figura 15 - Alunos graduados nos cursos de graduação em Economia e Administração da FGV.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 2010b, p. 8) .
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A Figura 16 mostra que o número de alunos matriculados nos cursos de
graduação dobrou na última década .
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Figura 16 - Alunos matriculados nos cursos de graduação em Economia, Administração , Ciências
Sociais e Direito da FGV.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010b, p. 9) .

Para os cursos de educação continuada da FGV, o resultado foi ainda
melhor, pois o número de alunos mais triplicou nos dez últimos anos:
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Figura 17 - Alunos matriculados em cursos de educação continuada da FGV (em milhares).
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 2010b, p. 9) .
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Confirmando a excelência científica da FGV, o número de eventos nos
quais a FGV participou e/ou organizou é apresentado nos dois gráficos a seguir.
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Figura 18 - Congressos, seminários e conferências promovidos ou co-promovidos pela FGV.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 2010b, p. 10).
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Figura 19 - Participações em congressos, conferências e seminários da FGV.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010b, p. 10).
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A quantidade de livros editados e editados pela FGV é surpreendente ,
como ilustram os gráficos a seguir.
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Figura 20 - Publicações editadas pela FGV .
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 201 Ob, p. 11).
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Figura 21 - Exemplares de livros editados pela FGV (em milhares) .
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 2010b, p. 11).
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Figura 22 - Exemplares de periódicos editados pela FGV (em milhares) .
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS , 2010b, p. 12)

A FGV conta com estrutura capaz de atuar em diversas áreas, recurso
que TTs menores e especializados dificilmente dispõem. Tal capacidade é fator
crítico para manter a influência da organização.

A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) foi
considerada pelo Ministério da Educação (MEC) a melhor faculdade do país , ficando
em primeiro lugar entre as melhores instituições de ensino do Brasil na categoria
faculdades e institutos . A EBAPE recebeu a maior nota entre as instituições do país,
superando universidades e centros universitários . A instituição fez 469 pontos em
uma escala de O a 500 e obteve nota 5.

4.2.3 A FGV como organização influente

A influência da FGV é atestada nas pesquisas mundiais sobre think
tanks . McGann (2009a ; 2010) tem publicado , anualmente , um ranking cujo objetivo é

avaliar os principais think tanks do mundo , classificando-os por região , área de
pesquisa e categorias específicas, como inovação , uso da internet, utilização da
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mídia e impacto sobre as políticas públicas.

Embora apresente restrições

metodológicas 19, o trabalho é hoje considerado referência no assunto.

Na pesquisa de McGann, a FGV é classificada como TT do tipo
"policymaker', organizações que têm know-how e capacidades diferenciadas para

conquistar contratos e realizar pesquisas para governos (McGANN, 2010).

McGann (2009c; 2009a) lista sete TTs que, segundo seu ranking, se
destacam mundialmente na categoria policymakers:

,/ Fundação Getulio Vargas;
,/ Institute for Research on Public Policy (Canadá);
,/ Overseas Development Council (Inglaterra);
,/ Polish Institute of International Affairs (Polônia);
,/ Resources for the Future (EUA);
,/ Rand Corporation (EUA);
,/ Urban Institute (EUA).2o

No entanto, defende-se neste trabalho que a FGV extrapola os critérios
de classificação propostos por McGann e, portanto, não se enquadra por completo
em uma única categoria. Argumenta-se que a FGV também possui características da
categoria "scho/ars" prevista na tipologia sugerida pelo autor. Scho/ars são TTs que
se destacam em pesquisa de políticas públicas. São exemplos de scho/ars: a The
Brookings Institution (EUA), o Council on Foreign Relations (EUA), a Chatham
House (Inglaterra) e o Danish Institute of International Studies (Dinamarca).

No ranking de 2008 a FGV figura em 43° na classificação mundial,
excetuando-se os Estados Unidos, e é a sétima colocada dentre 25 TTs latinoamericanos (McGANN, 2009a).

19

Para descrição da metodologia do estudo, ver McGANN, 2010, p. 6-9.

20

As principais características destes think tanks estão descritas no Apêndice C.
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Já no ranking de 2009 (McGANN, 2010), a FGV em muito melhora seu
desempenho: ascende à 28 a posição na classificação mundial, excetuando-se os
Estados Unidos, e passa à primeira colocação dentre 40 TTs da América Latina e
Caribe.

Há diversas críticas ao trabalho de McGann. Bergsten (2010) argumenta
que os critérios de ordenamento são questionáveis, crítica compartilhada por Goran
Buldioski (2007). Os principais aspectos levantados por Bergsten são:

./ como a definição de TT é nebulosa, analisá-los em conjunto gera
distorções;
./ a lista de especialisatas que avaliam os TTs não é divulgada: não
se conhece a qualificação nem os interesses dos consultados;
./ o tamanho do mercado está mal dimensionado: TTs importantes
não estão relacionados na pesquisa;
./ os critérios utilizados para classificar os TTs
cientificamente estabelecidos (BERGSTEN, 2010).

não

foram

Mendizabal, em entrevista para este trabalho, fez coro aos argumentos de
Bergsten:

Não me agrada o ranking de McGann. Acho que é falho e desvia as
pessoas daquilo que realmente importa - que eles contribuam para a
capacidade de formular melhores políticas.

Mendizabal recomenda ainda o uso de rankings locais, nos moldes de
Think Tank Awards 21 , prêmio concedido pela revista inglesa Prospect Magazine:

Muito melhor é ser citado em uma lista menor como o think tanks of the
Year Awards. Acho que este prêmio é bom porque é focado na Inglaterra.
Think tanks são animais políticos em suas próprias florestas. Comparar um
think tank alemão com outro inglês não é correto nem útil - esta é a razão
para que não existam muitos outros rankings mundiais.

21

Disponível em http://www.prospectmagazine.co.uk/thinktank2010/.

97
Em 2010, foram premiados pela Prospect Magazine os seguintes TTs
britânicos: The Institute for Government (vencedor), Making Housing Affordable by
Alex Morton of Policy Exchange (melhores publicações), The European Council on
Foreign Relations (destaque em relações internacionais), e ResPublica (TT recémcriado).

A influência da FGV no cenário nacional está refletida no número de
trabalhos realizados pela instituição:
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Figura 23 - Quantidades de consultorias e projetos de cooperação técnica, científica e acadêmica
prestadas pela FGV.
Fonte: (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 2010b, p. 11).

Como mostram as duas Figuras a seguir, a exposição em mídia da FGV
no Brasil é bastante significativa, o que reforça sua influência no país.
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Figura 24 - Total de matérias sobre a FGVveiculadas em mídia - 2008,2009 e 2010.
Fonte: Press Report Nov. 2010 - Superintendência de Comunicação e Marketing da FGV.
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Figura 25 - Valoração da exposição em mídia da FGV - 2008, 2009 e 2010.
Fonte: Press report Nov. 2010 - Superintendência de Comunicação e Marketing da FGV.
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A influência da FGV no Brasil também é expressa pela presença
constante de seus quadros no primeiro escalão do governo federal. Roberto
Simonsen, Luis Carlos Bresser Pereira, Carlos Langoni, Guido Mantega - todos são
exemplos de ministros da Economia e presidentes do Banco Central do Brasil.

4.2.4 A FGV como organização indutora do desenvolvimento da sociedade

A preocupação com o interesse coletivo já estava presente na entrevista
que anunciou a autorização para criação da FGV. Na ocasião, Simões Lopes
afirmou, dirigindo-se aos jornalistas presentes ao evento: "penso ter justificado com
essas notícias [da autorização para criação da FGV] a satisfação patriótica que quis
ter de anunciá-Ias pessoalmente, tão certo estou de que os nossos interesses se
harmonizam num só objetivo: o interesse coletivo" (D'ARAÚJO, 1999, p. 307).

Estando presentes os quatro atributos de independência, excelência
científica, influência e promoção do desenvolvimento da sociedade, a FGV figura
como ator social dotado de credibilidade reconhecida no Brasil e no mundo.

o

próximo capítulo apresenta os fundamentos da Análise Estrutural,

preparando as bases para, nas seções subsequentes, identificar as variáveis
prospectivas e as incertezas-críticas prospectivas para Triple- T tanks.
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5

Análise Estrutural em estudos do futuro

"Em 1944, quando esta Fundação se organizou,
seus organizadores eram os futurólogos daquele tempo.
Não se falava então em futurologia. Herman Khan ainda não era
conhecido. No entanto, estes homens da Fundação
já começavam a adivinhar aquilo que se deveria
fazer no curso dos anos subseqüentes. "
Austregésilo de Athayde, 1973
(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1973, p. 88).

A Análise Estrutural Prospectiva é um instrumento da Prospectiva
Estratégica que permite a identificação das incertezas-críticas de um dado sistema.

Nesta pesquisa, como prevê a Metodologia, os dados são tratados pelo
modelo URCA. técnica de Análise Estrutural desenvolvida por Marques (1988) que
tem, como diferencial, uma característica importante para esse estudo: é capaz de
selecionar as incertezas-críticas prospectivas a partir de relações qualitativas entre
as variáveis.

Este capítulo tem por objetivo apresentar o método URCA de Análise de
Estrutural. Para tanto, primeiro se introduz o enfoque da Prospectiva Estratégica em
Estudos do Futuro. Em seguida, apresentam-se os fundamentos da Análise
Estrutural Prospectiva para, por fim, serem descritas as particularidades do modelo
URCA.

5.1

A visão da Prospectiva Estratégica

A Prospectiva Estratégica é uma forma de conjeturar sobre o futuro; uma
forma que reconhece o papel da incerteza em ambientes turbulentos, nos quais as
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surpresas são inevitáveis e suas consequências, frequentemente graves (RAMíREZ,
2008; SCHWARTZ, 2003).

A Prospectiva Estratégica não tem por objetivo prever o futuro. Antes, se
pretende estruturar a incerteza, antecipando tendências e avaliando o impacto que
eventos incertos - porém críticos - podem causar no sistema (NORMANN e WACK,
1994). Dessa forma, a Prospectiva Estratégia permite que a incerteza, característica
de ambientes complexos, seja estruturada e racionalizada, tratada e manejada
(SCHOEMAKER e SCHUURMANS, 2003), "transformando a incerteza total em
incerteza parcial" (BRASILIANO, 2010, p. 9).

Cristo relata o desafio:

Os ciclos evolutivos lentos, com mudanças tecnológicas distantes
cronologicamente possibilitavam previsão do futuro baseada em tendência
passada durante longos períodos de tempo. As tecnologias de informação e
comunicação tornam esses ciclos muito curtos e a previsão do futuro tornase exercício de muita incerteza.
objetivo principal dos estudos
Prospectivos é lidar com essa incerteza e reduzi-Ia, antecipando os
processos de ruptura e inovação. (CRISTO, 2003, p. 66).

°

Um dos pilares da Prospectiva Estratégica é considerar que o futuro não
guarda, necessariamente, relação direta com o passado (MLODINOW, 2009;
GIANNETTI, 2005).

Neste ponto a Prospectiva

Estratégica rejeita

métodos

extrapolativos de previsão, que projetam o amanhã com base nos padrões de
ontem, a exemplo do que ocorre com as técnicas mais usuais da Estatística
Inferencial (BODINI, SANTANA e ROCHA JR, 2002).

Para a Prospectiva Estratégica, a ruptura com os padrões do passado
produz descontinuidades que, por sua vez, geram diversos "futuros" potenciais como afirma Godet (2006), um dos principais expoentes da Prospectiva Estratégica,
o futuro é múltiplo e incerto.

Por detrás das técnicas, supõe-se que o tratamento da incerteza produz
melhoria na qualidade das decisões estratégicas tomadas no presente (HILL e
JONES, 1998; SCHOEMAKER e SCHUURMANS, 2003). Para a Prospectiva
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Estratégica, não há outro propósito em explorar o futuro senão subsidiar as decisões
do presente (BLOIS e SOUZA, 2008).

A

Prospectiva

aperfeiçoamento

estratégico

Estratégica
que

é,

sela

portanto,

compromisso

um

instrumento

com

o

de

desempenho

organizacional. Seu intento é aprimorar os modelos mentais por meio dos quais os
gestores interpretam o ambiente organizacional do amanhã e, ao fazê-lo, elevam a
qualidade das decisões do presente, quer competitivas, quer colaborativas, quer de
modelagem organizacional (BARNEY, 1996; CAVALCANTI, 2005; GALBRAITH,
1997; MINTZBERG, 1994).

Cenários como metodologia prospectiva

Aos "futuros" possíveis, a Prospectiva Estratégica denomina cenários
prospectivos. Cenários são conjuntos coerentes de hipóteses sobre o futuro
construídas a partir das variáveis que mais influem no sistema, as incertezas-críticas
prospectivas (BHIMJI, 2009). Cenários são, em última instância, a forma operacional
dos estudos prospectivos (MARQUES, 2007).

Cenários são uma ferramenta baseada em planejamento prospectivo
(foresíght) ao invés de estudos preditivos, ou seja, consideram, em essência, a

diferenciação entre forecast e foresíght (MARTELLI, 2001).

Enquanto forecast envolve a projeção de padrões do passado no futuro,
geralmente por meio de métodos estatísticos quantitativos, assumindo que o futuro
será

continuação

do

passado

(WILKINSON,

2008),

foresíght

utiliza

dados

qualitativos para gerar visão mais clara do futuro (e, consequentemente, contribuir
para soluções no sentido de se alcançar o "futuro desejado") (GODET, 2006). Além
da estruturação das incertezas, a técnica de foresíght na geração de cenários
prospectivos melhora a aprendizagem organizacional, pois unifica o discurso e
dissemina visões de futuro em seus membros (SCHUTTE, 2008).
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Segundo Schnaars (1997), a expressão "cenários prospectivos", após ter
sido cunhada na década de 60 (por Herman Kahn, na Rand Corporation, como já
dito), se popularizou nos anos seguintes, e ganhou destaque por seu uso em
organizações como a Royal

Dutch/Shell (SHWARTZ,

1985 apud WACK e

NORMANN, 1994).

A aplicabilidade e benefícios organizacionais conquistados com a adoção
das técnicas prospectivas têm sido valorizadas por conta da instabilidade dos
ambientes internos e também externos das organizações (GEORGOFF e MURDICK,
1986; GLENN, GORDON e FLORESCU, 2009).

Aplicações no planejamento

A sequência natural a se trilhar após a identificação dos cenários é seu
uso no processo de planejamento da organização. É a partir daí que se utiliza a
expressão planejamento por cenários ou também Planejamento Prospectivo
(MARQUES, 2007).

Para melhorar a tomada de decisão, é preciso saber "ver antes" de modo
a modificar, aproveitar ou induzir ocasiões a favor da organização, e evitar cenários
que caminhem no sentido oposto ao interesse da organização (GODET, 1993).

Como aponta (MAKRIDAKIS, 1996, p. 19) o maior desafio para o
desenvolvimento do pensamento estratégico é desenvolver um "entendimento
fundamental do presente e a correta antecipação das mudanças futuras e suas
implicações".

A Economia, a Política, a Sociologia, as ciências médicas e tecnológicas
têm sido palco, de forma cada vez mais rápida, de mudanças estruturais que
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rompem com os padrões do passado e, por consequência, pelo que se esperava do
futuro (MARQUES, 2007); são as chamadas descontinuidades.

Em ambientes do Poder Público, as descontinuidades também ocorrem e
moldam o futuro das organizações e da sociedade em geral, conforme afirma Cristo:

° conhecimento

do passado, o diagnóstico do presente e o desenho
minucioso dos sistemas e objetos das políticas públicas não são suficientes
para a elaboração de políticas públicas que condicionem e orientem o
futuro. Aquilo que no senso comum é chamado de "vontade política" não
determina ou garante que um desejo de futuro seja concretizado, nem
sequer (sic) leva em conta alterações nos ambientes institucionais e
organizacionais ou, então mudanças tecnológicas possíveis de ocorrer que
alterem profundamente tendências conhecidas. (CRISTO, 2003, p. 63-64).

A combinação de diferentes métodos quantitativos e qualitativos parece
ser o caminho indicado para avaliar políticas públicas, notadamente quando várias
dimensões de um problema precisam ser analisadas e aspectos sociais estão em
jogo (AVILA e SANTOS, 1988) . Assim, "o planejamento do setor público, cada vez
mais voltado para sistemas complexos, passou a exigir também o estudo das
relações entre as variáveis críticas envolvidas" (AVILA e SANTOS, 1988, p. 17).

Dentre as variáveis que condicionam os ambientes, há aquelas que, em
função do nível de influências diretas e indiretas, possuem maior influência sobre o
sistema. Os estados futuros dessas variáveis geram uma quantidade "razoável" de
hipóteses plausíveis sobre o futuro. Combinações desse número menor de estados
futuros geram cenários plausíveis que ilustram a visão de futuro. Por sua vez,
cenários gerenciáveis enriquecem os modelos mentais e promovem melhores
decisões estratégicas.

Não se trata aqui, portanto, de prever o porvir, mas sim de lançar luz
sobre elementos-chave, por vezes subvalorizados, do presente que, ao fim, podem e frequentemente o fazem - condicionar o futuro.
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5.2 Fundamentos da Análise Estrutural

A definição matemática de sistema complexo diz respeito a um conjunto
de elementos interconectados e interdependentes cujas propriedades decorrem, em
grande parte, de relações não-lineares entre os objetos que o compõem.

Um sistema complexo não se define pela ação isolada de seus
elementos; há de se considerar os efeitos cruzados e indiretos, além da
reatroalimentação (também chamada feedback) que caracterizam um sistema
dinâmico. (BERTALANFFY, 1995)22

Marques descreve o conceito:

Um sistema é um conjunto de objetos em conexão uns com os outros e
suficientemente determinados para serem distintos de seu ambiente. O que
é central neste método é que nós não distinguimos mais os objetos ou
elementos do sistema como um "aglomerado" de objetos, mas como
elementos ativos cujas relações nos obrigam a vê-los como um todo
indissociável. (MARQUES, 2007, p. 2).

Para a Prospectiva Estratégica, a realidade assume a forma de um
ambiente complexo, múltiplo, de diversas e intrincadas relações sociais. O sistema
comporta inúmeras variáveis e a resposta a alterações nas variáveis é, por
definição, de difícil previsão.

Em sistemas complexos, as relações entre causas e seus efeitos em geral
são nebulosas. Portanto, previsões acuradas acerca do futuro e do desenvolvimento
das variáveis que o conformam têm valor significativamente limitado.

Há de se notar, também,

que é infrutífero buscar, em meio à

complexidade, traços mais simples e gerais de modo a tentar desvelar componentes
basais que a condicionem e a expliquem.

Para aprofundamento do conceito de sistemas complexos, ver CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São
Paulo: Cultrix, 1997.

22
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Neste sentido, afirma Makridakis:

Este desafio [de prospectar o futuro] torna-se ainda mais evidente devido ao
alto grau de turbulência do ambiente competitivo atual, em que o nível de
incertezas sobre o futuro é cada vez maior, tornando cada vez mais
limitadas as técnicas de previsão (forecast) em longo prazo e cada vez mais
curtos os ciclos de vida dos negócios. (MAKRIDAKIS, 1996, p. 96).

Não obstante, a Prospectiva admite que lia complexidade não se
confunde com o caos porque não se trata de desordem pura e simples, mas de uma
ordem complexa, não linear, irreversível" (DEMO, 2000, p. 65).

Um sistema está configurado com X objetos e R relações entre eles, ou
seja, o sistema S

= (X,

R). Nesta pesquisa, os objetos são as variáveis prospectivas

para Triple- T tanks, e R são as relações entre essas variáveis.

o sistema

S

= (X,

R) pode ser representado por uma matriz e pelo grafo

correspondente, sendo:

={X1, X2,00., Xn} o conjunto de elementos do sistema, e
R =[rij] , para i, j = 1,2'00" n, a matriz das relações entre elemento Xi e Xj.

X

A matriz do sistema S é construída da seguinte forma:

./ nas linhas e colunas dispõem-se os elementos de X (as variáveis
prospectivas) ;
./ nas entradas da matriz se registram relações rij (as relações entre
as variáveis, que podem ser quantitativas ou qualitativas, indicando
o grau de influência da variável da linha em relação à variável da
coluna.

Após se relacionar as variáveis que intervêm no sistema em análise,
constrói-se a matriz de relações - denominada Matriz Estrutural.
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Para o modelo URCA (MARQUES, 2007), as relações são definidas por:

o- relação inexistente;
1 - relação existente.

Para hierarquizar as variáveis pela sua capacidade de influência,
calculam-se potências sucessivas da Matriz Estrutural. A partir da n-ésima potência,
o sistema tende à estabilidade e é possível calcular o grau de influência de cada
variável sob o sistema. O critério de hierarquização da série é23 :

So

= I + M + M2 + M3 + ... + Mn + ...
2!

3!

n!

A hierarquização é feita da seguinte forma:

./ na matriz estável, a soma dos valores da linha
motricidade 24 da variável Xi;

representa a

./ na matriz estável, a soma dos valores da coluna
dependência 25 da variável Xi.

representa a

As variáveis mais

influentes são aquelas que apresentam maior

motricidade e baixa dependência em relação às demais. Por definição, essas são as
incertezas-críticas prospectivas para o sistema S.

23 Como se nota, o cálculo da série, ao sofrer a penalidade do fatorial n!, permite captar a redução do
grau de influência indireta entre variáveis "distantes" (MARQUES, 2007).

24

Motricidade é a "capacidade" de uma variável influir nas demais.

25

Dependência é "capacidade" de uma variável ser influída pelas demais.
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5.3 O modelo URCA de Análise Estrutural

A montagem da Matriz Estrutural do modelo URCA segue os passos
definidos na seção anterior.

A matriz é preenchida ao se perguntar a natureza da influência da variável
na linha em relação à variável na coluna. O tipo de influência será registrado como:

../ U, de unidirecional, se houver influência da variável na linha em
relação à coluna;
../ R, de reversa, se houver influência da variável da coluna em
relação à variável da linha;
../ C, de circular, se ambas as variáveis apresentarem influências
mútuas;
../ A (ou nulo), de ausente, se não houver relação entre as variáveis na
linha e na coluna (MARQUES, 2008).

Nota-se que as letras que caracterizam os tipos de relacionamentos
entre variáveis dão nome ao modelo: URCA. Observa-se também que a diagonal
da matriz não deve ser preenchida, uma vez que uma variável não influi em si
mesma.

Uma das vantagens do Modelo URCA é que reduz pela metade a
necessidade de resposta ao tipo de relacionamento entre variáveis. Esse
mecanismo se dá por conta da automaticidade do Modelo, que:

../ se U estiver indicado na casa (1,2), A (ou nulo) é automaticamente
registrado na casa (2,1);
../ se R estiver indicado na casa (1,2), U é automaticamente registrado
na casa (2,1);
../ se C estiver indicado na casa (1,2), C é automaticamente registrado
na casa (2,1);
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./ se A (ou nulo) estiver indicado na casa (1,2), A (ou nulo) é
automaticamente registrado na casa (2,1).

Um exemplo de Matriz Estrutural é encontrado na Figura 30.

Em seguida, o modelo URCA automaticamente gera a uma matriz
booleana, que converte as letras em sistema binário (0,1). Este procedimento,
conforme descreve Marques (1988; 2007; 2008) é realizado da seguinte forma:

./ se o relacionamento entre duas variáveis 1 e 2 for do tipo
unidirecional, com a variável 1 influindo na variável 2, o U (de
unidirecional) registrado na casa (1,2) é automaticamente
convertido para 1 na casa (1,2) e para O na casa (2,1);
./ se inexistir influência entre as variáveis 1 e 2, o A (de ausente)
registrado na casa (1,2) é automaticamente convertido para O nas
casas (1,2) e (2,1);
./ se houver influência da variável 2 sobre a variável 1, o R (de
recíproca) registrado na casa (1,2) é automaticamente convertido
para O na casa (1,2) e para 1 na casa (2,1);
./ se houver influência mútua entre as variáveis 1 e 2, o C (de circular)
registrado na casa (1,2) é automaticamente convertido para 1 nas
casas (1,2) e (2,1).

Um exemplo de Matriz Booleana é encontrado na Figura 31, á página
187.

A terceira matriz do Modelo URCA é a Matriz Resultado, que apresenta
matriz estável resultante da série, conforme descrito na seção anterior. Nessa
matriz, a soma dos valores de uma linha representa a motricidade da variável
identificada na referida linha, enquanto a soma dos valores de uma coluna
representa a dependência dessa variável. 26 Esse procedimento também foi descrito
na seção anterior.

26

Para as condições de validade dessa operação, ver (MARQUES, 2007).
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Um exemplo de Matriz Resultado é encontrado na Erro! Fonte de
referência não encontrada., à página Erro! Indicador não definido ..

Na etapa seguinte, o modelo URCA apresenta a hierarquia de variáveis
do sistema de acordo com suas motricidades, ou seja, de acordo com a soma dos
valores encontrados na linha referente à variável. A operação gera quatro tipos de
variáveis:

a) variáveis motrizes: apresentam alta motricidade e baixa dependência;
b) variáveis

dependentes:

apresentam

alta

dependência

e

baixa

motricidade;
c) variáveis de ligação: apresentam alta motricidade e alta dependência;
d) variáveis desconectadas: apresentam baixa motricidade e baixa
dependência.

Resta agora, ao usuário, definir o critério de corte para seleção das
incertezas-críticas. Em geral, utiliza-se a média da motricidade das variáveis do
sistema como critério de corte. O modelo permite ainda que se estipule uma
tolerância em relação à média a fim de calibrar o número de variáveis motrizes.

A seguir, o capítulo 6 define a lista de variáveis prospectivas a serem
analisadas pelo Modelo URCA no capítulo 7.
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6

Variáveis prospectivas para Triple- T tanks

"Vamos baixar as pontes levadiças e acabar com os feudos. "
27

Celina Vargas do Amaral Peixot0 ,
sobre os desafios da FGV no início da década de 90.
(O'ARAÚJO, 1999, p. 272).

Identificar as variáveis que influenciam no futuro dos TTs é uma etapa
importante para o planejamento estratégico. Para as organizações, relegar a
segundo plano os benefícios cognitivos que a prospecção do futuro pela ótica da
Prospectiva gera é adotar uma postura estratégica egocêntrica. Essas instituições
são descritas por Morgan como "organizações que têm uma noção fixa de quem são
ou o que podem ser, e estão determinadas a impor ou sustentar essa identidade a
qualquer custo" (MORGAN, 1977 apud LAND e ALLEN, 2008, p. 53, grifo do autor).
Buldioski conclama TTs a adotarem em suas próprias análises estratégicas o
mesmo rigor que dispensam às pesquisas sobre políticas-públicas:

As questões [sobre o futuro) [ ... ) devem ser respondidas por cada think tank
(e por seus financiadores também). Seus líderes precisam estar atentos não
apenas ao ambiente no qual operam, mas também às alternativas
existentes e exemplos positivos em outros países. Think tanks têm de
enfocar seus próprios crescimentos da mesma forma arrojada que eles
(devem) enfocar a pesquisa. (BULOIOSKI, 2007, p. 58).

Tomando por base as referências teóricas e empíricas extraídas da
revisão bibliográfica e as informações coletadas nas entrevistas, este capítulo
relaciona as variáveis prospectivas para Triple- T tanks. Acredita-se que tais variáveis
podem ajudar TTs a compreender a interdependência do sistema que, em última
instância, influi decisivamente sobre seus futuros (LANG e ALLEN, 2008).

Comparativamente à Figura 1, a pesquisa situa-se na etapa assinalada na
Figura 26.

27

Celina Vargas do Amaral Peixoto foi diretora-geral da FGV de 1990 a 1997.

-----

-~~-----
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Figura 26 - Diagrama metodológico do capítulo 6.

Dado o caráter sistêmico do ambiente dos Triple- T tanks, as variáveis
apresentam alto grau de inter-relacionamento, tornando ainda mais apropriada a
opção pelo método da Análise Estrutural, indicado para estudo de sistemas
complexos.

o

Quadro 10, abaixo, relaciona as variáveis prospectivas para Triple- T

tanks identificadas na pesquisa e que, no decorrer deste trabalho, serão submetidas

a tratamento pelo Modelo URCA de Análise Estrutural.

Variável Prospectiva 1: Quadro técnico
Variável Prospectiva 2: Corpo dirigente
Variável Prospectiva 3: Interdisciplinaridade
Variável Prospectiva 4: Exposição em mídia
Variável Prospectiva 5: Relacionamento com o poder
Variável Prospectiva 6: Adaptação à conjuntura econômica
Variável Prospectiva 7: Ênfase em atividades acadêmicas
Variável Prospectiva 8: Relacionamento com atores privados
Variável Prospectiva 9: Inovação em produtos e processos
Variável Prospectiva 10: Concorrência de ONGs, consultorias, web e similares
Variável Prospectiva 11: Concorrência entre think tanks
Variável Prospectiva 12: Especialização de think tanks
Variável Prospectiva 13: Autonomia política e legal
Variável Prospectiva 14: Diversificação e sustentabilidade financeiras
Variável Prospectiva 15: Liberdade de pesquisa
Variável Prospectiva 16: Redes de cooperação
Variável Prospectiva 17: Internacionalização de think tanks
Variável Prospectiva 18: Globalização da agenda
Variável Prospectiva 19: Novos fóruns mundiais de integração
Variável Prospectiva 20: Projeção internacional das nações
Variável Prospectiva 21: Reconfiguração de estados nacionais
Quadro 10 - Lista de variáveis prospectivas para Triple- T tanks.

113

Vale recordar que, conforme previsto na Metodologia, as variáveis
prospectivas a seguir elencadas são aquelas que, dentre os diversos fatores que
influenciam o futuro dos

Triple- T tank,

atenderam ao duplo critério: foram

mencionadas pela bibliografia e nas entrevistas de campo.

Agora, essas variáveis prospectivas para Triple- T tanks serão definidas e
suas origens fundamentadas tanto do ponto de vista teórico (por pesquisa
bibliográfica), quanto empírico (por meio de entrevistas).

Variável 1: Quadro técnico

"A Fundação está num tipo de operação em que a função de produção é
gente."
Julian Chacel
(O'ARAÚJO, 1999, p. 276).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva diz respeito ao nível acadêmico e profissional
dos pesquisadores e técnicos dos Triple- T tanks.

Fundamentação teórica e empírica

A qualidade dos outputs - os produtos e serviços gerados pelos Triple- T
tanks - contribui para manter o atributo credibilidade necessário à sustentabilidade

financeira e, consequentemente, à independência da instituição. E ela depende,
fundamentalmente, da qualidade de seu quadro técnico.

114

Para além dessa constatação, a formação e tamanho dos quadros de
pessoal apresentam efeitos indiretos sob outros aspectos dos Triple- T tanks,
tornando seu gerenciamento questão vital para o bom desempenho dessas
instituições

(BRAUN,

CHUDNOVSKY,

et

aI.,

2007;

KUCHARCZYK

e

KAZMIERKIEWICZ, n.d.; McGANN, 2007a).

Um efeito indireto de boas análises é a legitimação do trabalho dos TTs
perante a sociedade em relação à demanda do governo (BRAUN, CHUDNOVSKY,
et aI., 2007; PLUMPTRE e LASKIN, 2001).

No entanto, pesquisadores reconhecem que há dificuldades técnicas e
metodológicas na medição de resultados científicos. É o caso tanto do excesso de
critérios que sinalizam sucesso, quanto da natureza desses parâmetros de
avaliação. A questão traz à tona a discussão em torno da validade da utilização de
indicadores meramente acadêmicos para medir performance em Triple- T tanks, em
detrimento de elementos tais como a história intelectual, influência desses TIs no
poder político, e ainda a visibilidade na mídia (PLUMPTRE e LASKIN, 2001;
VARGAS, 2008).

Por outro lado, há, na literatura, a impressão que os TTs aumentam suas
oportunidades de agir e influir na medida em que os responsáveis pelas políticas
públicas reconheçam sua própria falta de capacidade, de conhecimento ou de apoio
social para conceber ou executar reformas políticas (BRAUN, CHUDNOVSKY, et aI.,
2007, p. 94).

E mais: os efeitos não se restringiriam aos gerados por deficiências nos
quadros públicos, mas também aos causados pela má qualidade de partidos
políticos e ainda por outros atores do sistema social - enfim, fatores que poderiam
"empobrecer" a qualidade dos produtos tipicamente oferecidos por TTs.

Plumptre & Laskin (2001, p. 13), preocupados com as dificuldades de
gerenciamento de mão-de-obra acadêmica de qualidade, destacam "a importância
em criar e sustentar a capacidade de recrutar quadros de alto nível".
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Nesse sentido, João Paulo Reis Velloso (1999) menciona que a troca de
integrantes entre a FGV e o governo - citando os casos de Bulhões e Campos em
64, e de Simonsen e dele próprio anos mais tarde - pode também afetar a qualidade
do pessoal.

Compartilhando a preocupação, João Paulo Villela de Andrade aborda a
questão do envelhecimento do pessoal na FGV, aspecto que Peixoto (1999) já
mencionara no início da década de 90. Três depoimentos a esta pesquisa têm
especial interesse aqui.

João Paulo Villela de Andrade aponta o perigo do envelhecimento dos
quadros e o desafio de substituí-los à altura:

Temos um grande desafio: substituir nossos quadros. Estamos
envelhecendo e precisamos encontrar gente que fique em nosso lugar e
toque a FGV.

Enrique Mendizabal destaca a qualidade dos quadros da FGV:

A FGV é interessante. É uma escola muito antiga. A maioria dos think
tanks não tem PhDs. Há uns poucos no Overseas Development Institute. O
Brasil, penso eu, se enquadra na tradição latino-americana de pesquisa
acadêmica, mas centrada em política públicas

Renato Flôres ressalta a qualidade dos trabalhos da FGV:

O trabalho da FGV é muito bom, tão bom que nada mais natural que o
governo o utilize.
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Variável 2: Corpo dirigente

"Demito os 2001"

Luiz Simões Lopes,
reagindo a um grupo que lhe ofereceu "homenagens públicas"
em troca de sua renúncia à presidência da FGV.
(D'ARAÚJO, 1999, p. 17).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva se refere à qualidade da alta direção de Triple- T
tanks.

Fundamentação teórica e empirica

Corpo

dirigente

qualificado,

exercendo

liderança

competente

e

agregadora é uma variável que influi no futuro dos Triple- T tanks (ABELSON, 2007;
BRAUN, CHUDNOVSKY, et aI., 2007; LONDONO, 2009). E são elementos da
mesma equação; todos afetam a credibilidade, a independência e a visibilidade de
Triple- T tanks.

É esclarecedor que, em pelo menos três entrevistas, os dirigentes da FGV
tenham se referido à importância de:

./ seguir a orientação do presidente (Bianor Cavalcanti);
./ manter sempre o discurso alinhado com a presidência (Renato
Flôres);
./ estar sempre atentos à direção que o presidente indica (Eduardo
Marques).
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A questão pode ser analisada sob distintos ângulos. Primeiro, em
instituições com as características dos Triple- T tanks, cabe à cúpula determinar os
rumos estratégicos da organização.

Também importante é manter a direção num só rumo preservando ao
mesmo tempo a autonomia administrativa e operacional das estruturas de um TripleT tanks.

Em entrevista, Bianor Cavalcanti destaca a necessidade de harmonia e
coerência na direção:

Temos de ter cuidado para evitar discursos desafinados na corporação,
cada unidade precisa saber para onde vai, e o comando central dita o rumo.

Eduardo Marques lembra um ponto fundamental, evitar a dispersão dos
esforços:

o

presidente da FGV é muito acionado por toda a
liderança na FGV é fundamental, pois somos
historicamente presidencialista. Nosso modelo tem sido
também por conta dessa competência na direção geral.

organização. [ ... ] A
uma organização
muito bem-sucedido
[... ]

Outro aspecto importante é que a FGV é uma entidade formada por "n"
unidades. Assim, a possibilidade de dispersão e iniciativas isoladas, que
contradigam a estratégia central, é grande. É por isso que nos tornamos um
sistema no qual o processo estratégico central é feito com todos os
diretores e principais auxiliares, todos participando das discussões e
composição de metas. [... ] Aqui também nossa presidência dá o rumo. E
nós seguimos em frente. (p. 107)

João Paulo Villela de Andrade, por sua vez, constata a coerência
estratégica da direção da FGV:

Contamos [a FGV] com uma linha de comando bem clara, que faz funcionar
bem as engrenagens. É assim que funciona na Fundação. Nosso presidente
e seus colaboradores garantem que todos remem na mesma direção.
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Um aspecto recorrente na literatura diz respeito ao papel da direção no
relacionamento com os altos escalões do governo, e a influência que essa tarefa
exerce sobre o desempenho de Triple- T tanks.

Abelson

(2007)

nota

que

dirigentes

de

TTs

cultivam

relações

(profissionais e pessoais) com funcionários públicos de alto nível que podem facilitar
a participação dos TTs nos processos decisórios governamentais. Como exemplo,
cita a amizade do presidente da Heritage Foundation com a equipe de governo de
Ronald Reagan em 1981, o que facilitou o trânsito de ide ias entre a instituição e as
instâncias superiores da administração pública norte-americana.

Outro caso, desta vez mencionado por Rahn (2003), diz respeito à
participação de John Podesta, ex-Chefe da Casa Civil na administração Clinton e a
influência do TT Center for American Progress nas políticas públicas nos Estados
Unidos.

Há também vantagem financeira nas boas conexões que a alta direção
dos Triple- T lanks procura manter com membros do governo e políticos em geral:
elas melhoram a capacidade de angariar fundos (RABIBHANNA apud PLUMPTRE e
LASKIN, 2001, p. 11).

Ao fazer uma revisão histórica das estruturas dos centros de pensamento
na América Latina, Londono (2009) destaca o caráter personalista que predomina
nos lhink tanks da região. A análise, embora se refira a um tipo de TT distinto dos
Triple- T tanks -

aqueles ligados a partidos políticos, também é válida para

instituições voltadas à pesquisa de políticas públicas, afirma o autor.

Outro

papel

importante da

liderança é identificar as janelas de

oportunidade para ações que costumam ocorrer em épocas de eleições e para tal se
relacionar bem com agentes públicos para conseguir aproveitar as oportunidades
(GARCÉ, 2007).
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Ressaltando a importância dos Triple- T tanks na resolução dos problemas
da sociedade, Braun et aI. (2007, p. 89) afirmam que líderes atraem para suas
instituições oportunidades que surgem em épocas de crise ou em qualquer outra
situação em que seja necessário "buscar uma solução concreta a um problema
urgente".

Como Triple- T fanks precisam recomeçar relacionamentos com a direção
política cada vez que há alternância de governos ou quando há rotação de pessoal
na administração pública, mais uma vez cabe ao corpo dirigente um papel de
destaque (BRAUN, CHUDNOVSKY, et aI., 2007).

o

êxito da FGV é por diversas vezes atribuído, em grande parte, ao

sucesso de sua direção. Anísio Teixeira é taxativo: "[ ... ] tal êxito se deve a um
homem, o seu presidente, o Dr. Luiz Simões Lopes, de extraordinário espírito
público e excepcional capacidade administrativa. [ ... ] O segredo de instituições da
natureza da Fundação Getulio Vargas [ ... ] é a continuidade da liderança."
(TEIXEIRA, 1972 apud COSTA, 1996, p. 3-4).

Velloso (1999) nota que a EBAP (antiga denominação da Escola de
Administração da FGV Rio) e o cálculo das contas nacionais foram atribuídas à FGV
por influência da relação pessoal de Simões Lopes com a direção política do Brasil.

A exemplo de sua posição em relação ao corpo técnico, Peixoto (1999)
também menciona preocupação com a renovação dos quadros dirigentes, citando o
processo de sucessão dos presidentes da FGV. Diz o autor: "ela (a FGV) enfrenta
hoje a questão da formação de novos quadros. A geração de líderes que legitimou a
Fundação e que ficou consagrada aposentou-se ou vai se aposentar muito em
breve", e destaca a importância da direção no cumprimento dos valores
consagrados no Ideário da Fundação Getulio Vargas (VELLOSO, 1999, p. 274).

O ideário, reproduzido na Figura 10, dá a dimensão do que seu primeiro
presidente tinha em mente para a condução de seu próprio trabalho.
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Ideário da Fundação Getulio Vargas
Servir à Pátria, cada vez mais e melhor, e assim contribuir para tornar o Brasil fator influente na
construção de um mundo seguro e tranquilo para toda a Humanidade.
Manter completa independência em relação aos partidos políticos, aos grupos econômicos e a
quaisquer outros interesses setoriais.
Não permitir que preconceitos de qualquer índole prejudiquem a harmonia e o esforço conjunto de
seus participantes.
Manter-se alerta para o progresso da ciência e da tecnologia, a fim de ajustar seus métodos e a sua
mentalidade às novas conquistas e às condições cambiantes no mundo.
Quando solicitada, dentro de suas possibilidades, prestar assistência e serviços técnicos aos
Governos Federal, Estaduais e Municipais e a entidades privadas.
Liberalizar, como resultado de seus estudos e pesquisas, dados básicos e informações corretas, mas
evitar a sugestão de diretrizes que se possam considerar intervenção indébita pelas autoridades
públicas ou por outros setores da opinião.
Manter estreitas relações com outras instituições culturais, nacionais e estrangeiras, erigindo-se em
grande fórum de debates, com ênfase na elaboração de conhecimentos e formulação de princípios
aplicáveis ao meio brasileiro.
Considerar a competição como incentivo necessário ao seu aperfeiçoamento e atrair ampla
colaboração técnico-científica, nacional e estrangeira, na convicção de que não deve haver fronteiras
para o livre intercâmbio cultural.
Alhear-se, por princípio, de todas as questões não compreendidas em suas finalidades estatutárias.
Evitar, intransigentemente, qualquer participação, mesmo remota, em iniciativas hostis a instituições
ou pessoas.
Figura 27 - Ideário da Fundação Getulio Vargas.
Fonte: LOPES, 1968 apud COSTA, 1986, p. 4-5.
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Variável 3: Interdisciplinaridade

UÉ, havia um núcleo técnico-científico que plantou feijão dentro da FGV."
28

Aluysio GUimarães ,
referindo-se à diversificação em áreas de pesquisa que a FGV
viveu em seus primeiros anos, logo eliminada.
(O 'ARAÚJO, 1999, p, 34),

Ideia-chave

Esta

variável

prospectiva

se

refere à

geração de

conhecimento

internamente e à capacidade de lidar com as estruturas organizacionais de forma a
permitir que tal conhecimento se dissemine, permitindo e incentivando trabalhos
multidisciplinares.

Fundamentação teórica e empírica

A interdisciplinaridade constitui variável relevante para o futuro dos TripleT tanks (VARGAS, 2008).

Em um ambiente intelectual interdisciplinar e em projetos transversais, as
várias disciplinas se comunicam, desenvolvendo o conhecimento comum e fazendoo interagir no meio das unidades da organização.

28 Aloysio Guimarães trabalhou na FGV de 1945 a 1990, chegando a ser professor da EBAP e diretor
do ISEC, ambas unidades da FGV.
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Kuchrczyk

&

Kazmierkiewics

explicam

o

desafio

que

a

interdisciplinaridade representa para os TTs:

No que diz respeito à estratégia de disseminação [do conhecimento[, a lição
chave é a necessidade de integrar pesquisa e disseminação, assim como
diversificar instrumentos de disseminação a fim de satisfazer as
necessidades dos beneficiários e demais stakeholders. (KUCHARCZYK e
KAZMIERKIEWICZ, n.d., p. 9).

Celina Vargas do Amaral Peixoto, no final dos anos 90, já mostrava
preocupação com a necessidade de interdisciplinaridade: "o grande mérito da minha
administração foi ter promovido o contato entre os órgãos (da FGV). [ ... ]
Conseguimos transparência e multidisciplinaridade" (PEIXOTO, 1999, p. 271).
Alinhadas à afirmação de Peixoto, a necessidade da integração funcional das
unidades é exaustivamente destacada nas entrevistas a esta pesquisa.

Bianor Cavalcanti descreve a comunicação do conhecimento entre as
várias unidades da FGV, feita de forma institucional e mostra sua importância:

É importante que think tanks adotem modelos de gestão sofisticados, não
se limitando à forma trivial - via publicações e seminários internos, mas
passando fundamentalmente pela competente documentação do
conhecimento. [ ... ]
29

é geralmente refletida em mudanças
Essa busca da lateralidade
administrativas [ ... ]. Trata-se de um modelo em que o compartilhamento do
conhecimento se dá não apenas através das publicações, seminários
internos (a forma mais trivial, mais antiga de se fazer gestão de
conhecimento), mas também mediante modelos mais sofisticados. Têm-se
escolas como a EBAPE e o CPDOC (que hoje também é uma escola),
assim como institutos como o IBRE, todos interagindo matricialmente com a
área de consultoria, a Projetos, e com o IDE, que é responsável pelos
cursos de MBA.

Para conceituação de lateralidade, matricialidade, transversalidade e interdisciplinaridade, ver
PORTER, 1991; DAYe REIBSTEIN, 1997; e GALBRAITH, 1997.

29
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Diane Stone, de seu lado, ressalta a relevância dos projetos de pesquisa
interdisciplinares:

Think tanks devem focar no problema de política pública primeiramente, e
apresentar diferentes perspectivas disciplinares. Projetos de pesquisa
precisam ser concebidos de modo interdisciplinar - essa é supostamente
uma das razões chaves pela qual think tanks se diferenciam em estilo de
pesquisa acadêmica - isso é, eles podem atravessar paredes disciplinares.

Eduardo Marques fala da necessidade de integração maior entre as
unidades da FGV:

Se eu tivesse um desejo só, seria que as unidades se integrassem mais,
porque historicamente sempre existiram de forma muito independente. É
importante que se integrem de maneira eficaz, para evitar haver dispersão
de esforços e redundâncias.
Estamos em uma situação em que precisamos de integração. [ ... ] Essa
gestão de conhecimento é bastante complicada. Uma coisa que seria
interessante é que realmente essas instituições todas se interpenetrassem e
que pudessem permitir a circulação dos professores.

Enrique

Mendizabal

coloca

a

interdisciplinaridade

como

condição

fundamental para otimizar a utilização de recursos:

A questão é como administrar a capacidade transversal a fim de integrar
competências e maximizar recursos. Muitos poucos think tanks conseguem
funcionar por entre as disciplinas, embora possam focar em políticas
Para conseguir isso, eles precisam de
públicas de vários setores.
financiamento para assegurar que as relações informais entre os
pesquisadores permaneçam interessantes e multidisciplinares - novamente,
isto é uma ideia nova, e é principalmente uma consequência quando se
trabalhar com consultoria.

James McGann, por sua vez, destaca o grande potencial da FGV, usar
equipes interdisciplinares:

Uma das grandes forças que deveria ser explorada pela FGV é sua
capacidade- devido a seu tamanho - de eventualmente criar um número de
equipes interdisciplinares para tratar os problemas. [... ] Importa no longo
prazo examinar estrategicamente as funções não relacionadas - ou funções
aparentemente não relacionadas - que é algo que distingue a FGV e a
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torna um think tank de múltiplos propósitos, tal como a Rand [Corporation].
[ .. ]
A questão é como organizar - ou reorganizar - as partes de uma maneira
que sejam mais sensíveis ao ambiente. [ ... ] Não somente [fornecer] os
serviços repetitivos aos temas que surgem, mas é fundamental criar a
capacidade de responder a eles e antecipá-los. Isto é mais que um tema
central para os think tanks.

João Paulo Villela de Andrade colocou a ênfase em ressaltar os
benefícios da estratégia aplicada pela direção da FGV:

Matricialidade é um aspecto diferencial na estratégica da FGV, que exige
tratamento da inovação em distintas áreas, como produto, processo e
tecnologia.

Renato Flôres, finalmente, mostrou o papel da presidência da FGV em
aproveitar talentos mediante a cooperação entre suas várias unidades:

Somos um think tank complexo, no qual parte [da gestão] da cultura
organizacional e da transversalidade é feita pela presidência, que
desempenha um papel crucial. A presidência não apenas orienta, mas
também, por vezes, trata da locação ótima de talentos. Isso é crucial.
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Variável 4: Exposição na mídia

"A Fundação popularizou-se. Todos os brasileiros a conhecem."
3o

F. Saturnino de Brito Filho
(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1973, p. 887).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva trata da capacidade de exposição em meios de
divulgação.

Fundamentação teórica e empírica

Vários autores defendem que uma boa forma de criar a percepção de que
o Triple- T tank exerce grande influencia é captar a atenção dos meios de
comunicação (ABELSON, 2007; VARGAS, 2008). Ou, correlatamente, dar destaque

à comunicação institucional, que amplifica e reflete a credibilidade necessária para
influenciar outros atores acerca da qualidade das pesquisas e propostas (BRAUN,
CHUDNOVSKY, et aI., 2007).

A exposição na mídia é utilizada por alguns Triple- T tanks como
parâmetro de avaliação, sendo considerado sucesso um grande número de citações
nos jornais de maior circulação. Essa é a opinião de Plumptre e Laskin (2001).

A vantagem principal de rastrear a exposição midiática é permitir aos
acadêmicos identificar aquelas instituições que são mais ativas ou relevantes para
estabelecer os parâmetros dos debates importantes sobre políticas públicas,
30

F. Saturnino de Brito Filho foi presidente da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros.
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"embora a exposição na mídia diga muito pouco acerca da natureza e alcance da
influência dos think tanks" (ABELSON, 2007, p. 31).

Stone

(2005)

avalia

positivamente

o

fato

de,

frequentemente,

pesquisadores de Triple- T tanks tornarem-se comentaristas de assuntos globais,
assumindo papéis importantes em interpretar aspectos legais, financeiros e sociais,
em especial pela internet.

Lahrant & Boucher (2004) chamam atenção para o cuidado necessário na
gestão da exposição pública, e alertam para o lado negativo da exposição na mídía:
evitar que essa última dite o ritmo e o estilo de trabalho.

Desde sua criação, a FGV demonstra grande preocupação com o
relacionamento com a imprensa. Luiz Simões Lopes, na entrevista que concedeu em
15 de julho de 1944 para anunciar a autorização que Getúlio Vargas havia
concedido para a criação da FGV, declarou:

Animou-me, também, neste propósito (de anunciar a autorização de criação
da FGV), o desejo de que a colaboração de nossa imprensa, que se tem
posto por tantas vezes e tão decisivamente ao serviço das boas causas,
não falte ao relevante empreendimento. (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS,
1974, p. 74).

E, ao final da entrevista, o fundador da FGV acrescenta:

Com a colaboração de nossa imprensa, em sua alta missão orientadora e
educativa, tudo o que intentarmos em favor do Brasil terá sua vitória
assegurada. (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1974, p. 308).

Segundo Mendizabal & Yeo, o caminho para os Triple- T tanks é manter
uma relação intensa e próxima, quase a de profissionais da publicidade com os
meios de divulgação:

Neste mercado competitivo, muitos fhink fanks acreditam que não têm
escolha senão investir em estratégias de comunicação ainda mais
agressivas, velozes e baseadas na internet, a fim de ultrapassar a
competição e distinguir-se dos demais. (MENDIZABAL e YEO, 2009, p. 14).
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Esta forma de relação entre imprensa e os Triple- T tanks tem condições
de assegurar aos últimos uma reputação que multiplicará sua influência na
sociedade:

Think tanks têm desempenhado um papel essencial no processo
democrático. Da mesma forma, o governo tem concedido a financiadores de
think tanks grandes benefícios tributários. Para assegurar que os think
tanks não abusem da confiança do público, a mídia, o governo,
financiadores e os próprios think tanks devem todos se esforçar ao máximo
para fazerem que os think tanks melhorem seus níveis de transparência, de
accountability. (SNIDER, 2009, p. 28).

Por este raciocínio, Triple - T tanks podem ser instrumentos promotores
do bem comum ao utilizarem a mídia para divulgação de suas ideias:

Os meios de comunicação [ ... ] são um setor que oferece a possibilidade [... ]
de reforçar e fazer eco tanto com rigor, quanto com objetividade, ao tipo de
saber [gerado pelos Triple- T tanks] que transita pela mídia. (VARGAS,
2008, p. 425).

Na pesquisa de campo, Bianor Cavalcanti mostrou consciência clara da
importância da FGV como player do debate público:

Um think tank como a FGV, com o prestígio que tem, com a credibilidade
que tem, não pode ser leviano, há de ser sempre cuidadoso quando emite
suas interpretações e análises. O presidente da Fundação Getulio Vargas é
sempre muito cuidadoso com o que fala, pois o que a FGV diz tem um peso,
tem influência e pode, de repente, influir no governo e em políticas públicas
importantes.

Eduardo Marques tem confiança no caráter benéfico das relações entre a
imprensa e a FGV:

Não acho que estar na mídia coloca em cheque nossa confiabilidade
porque, na verdade, as pessoas que falam ao público conhecem
profundamente o assunto que estão tratando, em geral estão baseadas em
pesquisas. Quem fala muito [é porque] faz pesquisas sobre temas
interessantes, escreve muito para jornal, faz um trabalho constante de
analisar o que está acontecendo no país, de interpretar e fazer suposições.
Quando esses professores chegam lá, já têm um percurso anterior, já
chegam lá com qualidade.
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João Paulo Villela de Andrade também está consciente que a FGV é
referência no debate público:

o know-how em divulgar-se para fora, está no nosso [da FGV] sangue,
fazemos isso a toda hora, o pessoal que está envolvido é altamente
qualificado, sabemos o que estamos fazendo. E na maioria das vezes é a
mídia que nos procura, somos referência e isso nos gera uma tremenda
responsabilidade.
Diane Stone, finalmente, enfatiza a necessidade de know how e
treinamento dos think tanks para se relacionarem de forma proveitosa com a
imprensa:

Para ser notado e poder participar das decisões, fhink fanks devem investir
em comunicação, treinar seus pesquisadores em como falar com a
imprensa, em como se apresentar na televisão e coisas do gênero.
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Variável 5: Relacionamento com o poder

"Em primeiro lugar, porque

o senhor acabou com a Fundação Getulio
Vargas."

Luiz Simões Lopes,
explicando ao presidente Dutra, que havia suprimido a
subvenção à FGV, o porquê de sua renúncia à presidência da
31
instituição.
(O"ARAÚJO, 1999, p. 18).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva trata da "proximidade" com o poder, nos moldes
que esclarece Braun:

Um importante fator de competitividade dos Triple- T tanks é assegurar a
estreita relação com os responsáveis pela formulação de políticas públicas
para aumentar a influência sobre o processo. (BRAUN, CHUONOVSKY, et
aI., 2007, p. 79).

Fundamentação teórica e empírica

Proximidade revela interesses: "em todas as partes e em todo o tempo as
relações entre conhecimento e autoridade têm sido mediadas por densas tramas de
interesses, e, em muitos casos, tecidas com o fio do dinheiro e da corrupção".
(CAMOU, 2007, p. 149).

31 A demissão de Simões Lopes não foi aceita por Dutra, a subvenção foi reconcedida e ainda se
abriu um crédito para pagamento de dívidas vencidas.
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A autonomia em relação a estruturas partidárias é fundamental para o
bom equilíbrio nas relações com o poder, pois permite dosar a distância "segura" em
cada circunstância, é o que lembra Buldioski:

Policymakers ainda mantêm a malona das políticas públicas e seus
desdobramentos a portas fechadas e longe do olhar público. Alguns peritos
de fhink fanks têm acesso a estes processos e políticos importantes
ocasionalmente os consultam.
Será que os fhink fanks estão tendo acesso aos debates internos dos
segmentos da elite governante? Embora esta prática não seja
necessariamente errada, os fhink fanks deveriam refletir sobre a sua
imagem em geral. [ ... ] Será que a proximidade com alguns políticos
prejudica a imagem em geral do fhink fank? Será que a influência principal
dos lhink lanks limita-se a influenciar assessores políticos ou políticos de
peso? Caso contrário, qual é a diferença qualitativa do conselho de política
pública produzido por um fhink lank e aqueles que são sussurrados no
ouvido de um político? (BULDIOSKI, 2007, p. 56).

Para manter a alta credibilidade, ponderam Kucharczyk e Kazmierkiewicz,

é necessário conhecer bem e a tempo as iniciativas governamentais, mas evitar que,
aos olhos do público, tal conhecimento seja identificado com a adesão:

Os think fanks também devem manter contato próximo com funcionários do
governo e estarem um passo a frente do público no conhecimento de novas
iniciativas políticas, mas não podem ser demasiadamente associados às
autoridades, e sua voz não pode ser confundida com a do governo.
(KUCHARCZYK e KAZMIERKIEWICZ, n.d., p. 8).

Outro aspecto relevante diz respeito a eventuais vantagens competitivas
que Triple- T tanks, com base em sua história e reconhecimento público, podem
desfrutar sobre concorrentes. Este é o caso da dispensa de licitação para
organizações de "notório saber" que a FGV exibe no Brasil 32 . É mais um sintoma de
que, para manter condições favoráveis, a proximidade com o poder em todas as
suas esferas é fator relevante para o futuro dos Triple- T tanks.

Refere-se aqui do Decreto-Lei 8666 de 21/06/1993, que prevê dispensa de concorrência para
prestação de serviços a órgãos públicos para os casos de pessoas jurídicas de direito público interno
(Art. 24, parágrafo VIII), instituições sem fins lucrativos, e de ensino e pesquisa (Art. 24, parágrafo
XIII), e serviços técnicos de notória especialização (Art. 25, parágrafo 11).

32
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Tais circunstâncias sofrem modificações. A Rand Corporation, em
relatório, afirma que os cenários internos da organização apontam para severa
queda na demanda por análises e projetos por parte do Estado, com forte impacto
no faturamento.

Os efeitos já estão se fazendo sentir. No momento, eles se dedicam a
estudar as razões para a perda de interesse do governo, e também em descobrir
estratégias para lidar com o problema e procurar revertê-lo.

Algumas medidas já estão sendo tomadas. A primeira é incentivar as
doações por meio de campanhas. Outra iniciativa é descobrir as causas do
fenômeno. O presidente da Rand Corporation, James Thomson, defende que uma
das principais razões para a queda da demanda por parte do governo é a
polarização política.

Segundo Thomson, ânimos acirrados incentivam decisões por critérios
ideológicos, reduzindo a racionalidade do processo. Nesse contexto o espaço para
análises (do tipo que a Rand faz) se estreita e - ainda mais grave - como algumas
recomendações contrariam as "opiniões do partido", a organização "se queima" com
os políticos.

Thomson propõe alternativas de solução, mas com flexibilidade alerta que
"não se trata evitar o confronto, mas de evitar confrontos desnecessários"
(THOMSON, 2010, p. 16). O presidente detalha a questão:

Que diferença o tema da polarização faz à Rand? Nosso trabalho é deixar
que os fatos nos conduzam ao debate da política pública. É muito difícil
fazer isto num ambiente efervescente de uma contínua guerra política
pública.
Os pareceres da Rand podem aparentar que favorecem um lado ou outro, e
nem sempre o mesmo lado. Devido à credibilidade que a Rand construiu ao
longo dos anos, uma pesquisa da Rand que contradiga o dogma político
pode gerar fortes reações. Estas podem assumir várias formas, mas uma
constante é a acusação de que os resultados da pesquisa estão "errados".
Ao longo dos anos, nós da Rand temos aprendido muitas lições sobre como
lidar com controvérsias, algumas de maneira difícil. Primeiro - o
reconhecimento que pode existir controvérsia - poderia ser o mais difícil de
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pôr em prática. Analistas como eu são muito racionais e, às vezes,
demasiado confiantes de que o poder da análise irá superar qualquer crítica
de que o trabalho esteja errado.
Aprendi que essa ideia é simplesmente ingênua. (THOMSON, 2010, p. 19).

Em depoimento para este trabalho, diz Eduardo Marques:

É preciso ter muito cuidado porque em operações muito proxlmas ao
governo a entidade fica exposta a problemas. [ ... ] Agora, no caso da FGV,
ela já tem experiência muito grande, não "cai no conto do vigário". [... ] Mas
não há menor dúvida que o fato de estar próxima do poder faz com que seja
falada e discutida o tempo todo. Então a FGV tem que se sair bem, fazer
um bom trabalho; se fizer um trabalho ruim em alguma circunstância, vai
sofrer.

James McGann também chama a atenção para a necessidade de
aproximação com a cúpula do poder para vencer os obstáculos que a burocracia
impõe:

É evidente que é preciso estar próximo para enfrentar os desafios de da
complexidade dos governos e vencer as limitações da burocracia. Essa é
uma das fontes de vantagem competitiva da Rand Corporation e da FGV.
Uma restrição importante é manter a qualidade do trabalho apesar de todas
as características da burocracia e ainda tornar seus produtos atrativos.
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Variável 6: Adaptação à conjuntura econômica

"O pretexto era pedir a opinião deles, mas na verdade eu não queria a
opinião, queria o dinheiro deles. "
Luiz Simões Lopes,
justificando o pedido de apoio dos empresários de São Paulo à
criação de uma escola de Administração no Estado.
(D'ARAÚJO, 1999, p. 23).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva diz respeito à capacidade de Triple- T tanks para
manter os atributos mesmo em tempos adversos.

Fundamentação teórica e empírica

Triple- T tanks também exercem papel de destaque em tempos de

crescimento (LONDONO, 2009). Por exemplo, no caso da Colômbia, onde alianças
com partidos políticos ajudam a definir os rumos do país considerando o sucesso do
combate ao narcotráfico.

Segundo Cochiría & Toro (2009), o mesmo se deu no Chile depois do
retorno à democracia e durante os anos da Concertación.

Já Braun e Chudnovsky ressaltam a extraordinária capacidade de
adaptação que têm demonstrado os Triple- T tanks:

Em países em desenvolvimento, Triple- T tanks funcionam mais como
malabaristas que como estrategistas e planejadores. [... ] Ao operar em um
entorno complexo e que muda constantemente, [Triple- T tanks] se veem
forçados a avaliar e reavaliar onde e como investir recursos (experiência e
conhecimento, reputação, tempo, fundos, pesquisadores e liderança) para
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detectar os pontos de acesso mais apropriados em um processo caótico e
imprevisível de formulação de política. (BRAUN, CHUDNOVSKY, et aI.,
2007, p. 79).

Una, por sua vez, levanta um tema crucial para a sobrevivência das
democracias

representativas.

A

representação

popular,

cada

vez

mais

desprestigiada, inexpressiva e corrupta, pode levar o eleitorado a ver nos corpos de
elite

intelectual

a

complementaridade

indispensável

para

a

democracia

representativa funcionar minimamente e manter o regime vivo. Diz o autor:

Think tanks surgiram como alternativa importante para a solução de
problemas de representação e como via alternativa à desprestigiada classe
política na Argentina do final dos anos 90, quando houve crise de
representação e dos partidos políticos evidenciada nas eleições de 2001.
(UNA, 2007, p. 1800).

Fan destaca o papel dos Triple- T tanks na luta conta os ataques
inesperados e poderosos sofridos pelas democracias representativas, em especial
os Estados Unidos:

Até recentemente, o terrorismo foi mantido a parte do debate. Mas os
ataques de 11 de setembro de 2001 e suas consequências derrubaram as
hipóteses, o governo começou a procurar respostas em diversas fontes
mais amplas, e especialistas sentiram cada vez mais obrigados a contribuir.
Para começar, como é que o governo poderia melhorar a maneira de
combater suas guerras? Poderia transformar o exército? Em um auditório
lotado no American Enterprise Institute, o aposentado Major General Robert
Scales disse a uma sala cheia de especialistas militares que a guerra
contra o terror requeria mais soldados e soldados mais experientes. (FAN,
2005, p. 3).

As entrevistas revelam aspectos fundamentais para a sobrevivência dos think tanks.

Eduardo Marques destaca que o público vê os think tanks como fatores
propulsores do progresso:

Think tanks são vistos como entidades que têm grande capacidade de
incitar a propulsão do país. Nesse sentido, se eles são autônomos, o que
importa é a capacidade que têm de mostrar ao país as boas estratégias. Se
não estamos em um período de "vacas gordas", pouco importa, temos que
pensar estratégias para melhorar. Se estamos em períodos de "vacas
gordas" temos que pensar em estratégias para frente. [... ]
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Não somos (a FGV) independentes da economia, no sentido que quem
contrata nossos serviços depende muito da economia para ter recursos
para pagar. [... ] o papel que os think tanks na verdade exercem [valem] na
crise ou na expansão, como se fosse algo pairando acima da realidade.
realidade.

Renato Flôres alerta para os perigos da proximidade excessiva e
descuidada ao poder:

A credibilidade de um think tank relativamente à sua proximidade com o
poder está muito associada à sua qualidade. O caso de destaque é o de um
think tank turco que tem claramente a linha do governo, e, pela sua
qualidade, acomoda a nata da argumentação do governo. Obviamente você
pode perguntar: se o governo terminar amanhã eles terão trabalho?
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Variável 7: Ênfase em atividades acadêmicas

°

':4 Fundação deve ficar nos mais altos níveis de ensino que houver no
mundo.
Brasil um dia há de ser alguma coisa nesse mundo, e para
isso é preciso preparar gente. Sem gente competente não se faz nada. "

Luiz Simões Lopes
(D'ARAÚJO, 1999, p. 23).

Ideia-chave

Essa variável prospectiva trata das opções estratégicas para priorizar
atividades de geração de conhecimento no longo prazo, como centros de pesquisas
ou de transmissão de conhecimento, assim como cursos de formação executiva.

Fundamentação teórica e empírica

o perigo de visão de curto prazo, afastado ou pelo menos muito minorado
quando não se subestima a importância crucial das atividades acadêmicas, é
ressaltado por vários autores:

Quantos [dos gestores de think tanks] incluem uma visão de onde gostariam
de ver seus países daqui a 10 anos? Quantos têm uma visão clara de onde
gostariam que seus centros estivessem em cinco anos? Quantos se
comprometem com a pesquisa política pública e realizam estudos fora das
prioridades de seus financiadores?
Respostas de qualidade a estas
perguntas revelariam a diferença entre um think tank de políticas públicas
com uma visão e agenda clara e uma empresa de consultoria. (BULDIOSKI,
2007, p. 56).

Os entrevistados mostraram a importância da visão de longo alcance,
como revelam seus depoimentos.
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Bianor Cavalcanti

acha

fundamental

conjugar academia e cursos

executivos:

É um desafio garantir que conhecimento e ação estejam juntos, gerando
conhecimento aplicado e voltado a solucionar problemas, quer no setor
público, quer no setor empresarial, quer na sociedade como um todo. Em
resumo: nem só curso, nem só academia.

Na mesma linha, Flávio Vasconcelos nota que a FGV já está conjugando
de forma satisfatória as necessidades acadêmicas com as de Educação Executiva:

Que professor que ganha bem na [educação executiva]? Nem sempre é o
professor que é produtivo academicamente [... ], mas sim o professor que é
um showman em sala de aula. Se você pegar um sujeito que escreve, ele
não tem lugar, [ ... ] vai ser mal avaliado, vai sair do sistema [ ... ]. Na FGV isso
não acontece, nosso modelo é mais sofisticado e tem defesas para isso.

Renato Flôres observa que é precário o equilíbrio entre as duas
necessidades:

É tênue o equilíbrio para não debilitar nem o lado acadêmico, nem o de
geração de inteligência típica de um think tank.

Por fim, Bianor Cavalcanti e João Paulo Villela de Andrade, ilustrando o
posicionamento da FGV, mencionam a orientação de seu presidente, Carlos Ivan
Simonsen Leal: "A FGV não é um conjunto de escolas que têm um think tank, mas
um think tank que tem escolas".
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Variável 8: Relacionamento com atores privados

"Empresário não quer outra coisa senão apoio do governo. "
Luiz Simões Lopes
(O'ARAÚJO, 1999, p. 15).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva diz respeito à capacidade do Triple- T tank em
lidar com o setor privado, fazendo frente às suas demandas e estabelecendo
parcerias.

Fundamentação teórica e empírica

A capacidade de trabalhar com atores privados é importante aspecto para
o sucesso dos Triple- T tanks anglo-americanos e significa também maior propensão
para se engajar em pesquisa aplicada (BOUCHER e WEGRZY, 2004).

Vargas (2008) destaca que vários Triple- T tanks possuem o setor privado
como principal cliente, pois encontram nessas instituições respostas importantes
para seus objetivos:

./ realização de
específicos);

pesquisas

e

recomendações

(sobre

produtos

./ utilização do prestígio dos Triple- T tanks para obter êxito para
aprovar iniciativas dos empresários;
./ preparação para enfrentar nova legislação;
./ orientação empresarial em geral;
./ prestação de serviços de consultoria. (p. 424).

139

Vale ressaltar que receitas de consultoria podem representar, para Triple-

T tanks, substancial parcela do faturamento total.

Mendizabal & Sample (2009b, p. 10) atribuem especial relevância à
necessidade de explorar a relação entre think tanks e o setor privado na América
Latina, onde corporações detêm "poderes ocultos que, como o narcotráfico, em
maior ou menor medida dependendo do país, desempenham papéis sumamente
importantes na política nacional de mais de um país latino-americano".

É preciso conhecer e respeitar os contextos diversos e agir em sintonia ao
lidar com o governo e a iniciativa privada, como atesta o governo britânico e, em
seguida, Kucharczyk & Kazmierkiewicz:

Assim, a tradição britânica do "livre mercado" incentiva uma maior
independência do governo ou das instituições da União Européia,
resultando em uma busca por diversidade de fontes de recursos, com um
grande componente de financiamento privado. Por outro lado, no ambiente
de Bruxelas, onde as instituições da União Européia se caracterizam como
agências tecnocráticas, as relações muito estreitas com empresas poderiam
comprometer o status neutro dos think tanks e ser confundidas com lobby
para interesses corporativos. (BRITISH GOVERNMENT OFFICE FOR
SCIENCE, 2009).
Assim, a aderência a valores formais, assim como a implícitos códigos de
prática em um determinado ambiente é fundamental para a credibilidade de
um think tank. (KUCHARCZYK e KAZMIERKIEWICZ, n.d.).

A Exposição de Motivos do Presidente do DASP, Luiz Simões Lopes,
propondo a criação da FGV em 4 de julho de 1944 já mostrava a preocupação com
o entendimento com órgãos da administração pública e com as empresas privadas,
"dos quais a experiência comum, se devidamente documentada e elaborada, poderá
fornecer bases para realizações de grande eficiência e de maior segurança nos
resultados. [... ] A congregação de esforços entre os poderes públicos e entidades
particulares deverá ser, portanto, a condição primeira do empreendimento [ ... ]."
(INSTITUTO DE DOCUMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1974b, p.
301-302).
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o

papel de alunos e ex-alunos, que hoje ocupam cargos de destaque na

iniciativa privada foi ressaltado como fundamental durante a pesquisa de campo em
diversas ocasiões.

Eduardo Marques destaca o papel dos ex-alunos da FGV como fator de
credibilidade da instituição:

A FGV tem professores e ex-alunos em altos postos, ministros com
capacidade de influir, tem alunos no exterior - todos gerando credibilidade
para a instituição.

Flavio Carvalho de Vasconcelos lembra que os ex-alunos da FGV são
vistos como pessoas que realizaram estudos de alta qualidade:

Quem passa por aqui fica marcado pela nossa qualidade e leva isso mundo
afora.

João Paulo Villela de Andrade, por sua vez, observa que o grande
diferencial da FGV são seus ex-alunos:

Ex-alunos já conhecem a Casa, sabem como trabalhamos, conhecem
nossa seriedade. Não tem melhor porta de entrada. Precisamos explorar
melhor esse diferencial.
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Variável 9: Inovação em produtos e processos

"Não é mais possível contemporizar em face dos instrumentos e dos
processos de trabalho, que se renovam continuamente, no prodigioso
avanço do progresso. "
Luiz Simões Lopes,
na entrevista do anúncio da autorização de criação da FGV,
1944.
(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1974, p. 305).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva diz respeito à capacidade de inovar em produtos
e processos a fim de adaptá-los às exigências da demanda e de manter o Triple- T
tank no estado da arte em seu campo de atuação.

Fundamentação teórica e empírica

Uma das formas de inovar com alta qualidade é manter um bom núcleo
de pesquisadores, complementado por especialistas de fora que colaboram com
estudos específicos, afirmam Mendizabal e Yeo:

Think tanks requerem poucos especialistas de destaque para definir a sua
marca ou nicho no mercado de ideias, assim como jornais contam com
jornalistas de alto calibre e emissoras de televisão com conhecidos
apresentadores de noticiários. Além de um pequeno núcleo de pessoas de
alto nível, think tanks podem vir a depender mais e mais de uma rede de
colaboradores externos. (MENDIZABAL e YEO, 2009, p. 4).

-----

----------------,
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Continuam

Menidzabal

e

Yeo

propondo

agora

a

indústria

do

entretenimento como inspiração:

A indústria de gravação oferece outro modelo de possível negócio para os
think fanks: shows ao vivo. [ ... ] Alguns fhink fanks seguiram uma estratégia
semelhante: eventos pagos como aqueles frequentemente organizados pelo
Chatham House, ou RUSI na Inglaterra são uma forma de aumentar a
renda. (MENDIZABAL e YEO, 2009, p. 6-7).

Se os Triple- T tanks não forem capazes de apresentar pensamento
inovador e novas equipes de pesquisadores, tema pouco tratado na literatura, eles
decairão rapidamente, é o que afirma um estudo da Euroacitv:

Uma rotação frequente de pesquisadores é fundamental para a renovação
genuína de ideias e pensamento inovador. Eles observam que isto é o que
garante a vitalidade dos fhink fanks americanos e britânicos, pois permitem
que pesquisadores e analistas alternem entre um emprego no governo e as
atividades em equipes de pesquisa. Eles se referem a isto como "fenômeno
da porta giratória". (EURACTIV, 2010, p. 95).

Buldioski, em estudo sobre TIs no Cáucaso, alerta para o que chama de
"dualidade dos clientes em relação aos produtos dos think tanks". Nas palavras do
pesquisador:

Por um lado, as organizações e financiadores internacionais compreendem
e realizam trabalhos de políticas públicas de acordo com determinados
padrões. Por outro lado, os centros de políticas públicas têm de fornecer
seus produtos de políticas públicas para políticos locais que muitas vezes
não estão nem interessados nem qualificados para compreender estudos de
alta qualidade. Esta dualidade demanda que os centros desenvolvam seus
produtos para atender a ambas as necessidades. Se necessário, esta
realidade exigiria uma produção de dois tipos de produtos de políticas
públicas com o mesmo objetivo. (BULDIOSKI, 2007, p. 57-58).

Vargas (2008) caminha na mesma direção, mostra a importância de
novos produtos e serviços, levando em consideração características, funcionalidade,
durabilidade, qualidade e investimento.

o autor afirma

que é necessário desenhar o produto, identificar o público-

alvo, definir o posicionamento, estimar a rentabilidade/viabilidade, adaptar a
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linguagem científica ao público-alvo e ainda divulgar tarefas que geralmente os
Triple- T tanks não executam (VARGAS, 2008).

Eduardo

Marques

fornece

exemplos.

Ele

trata,

inicialmente,

da

necessidade de revisão de processos para permitir agilidade:

A Fundação vai ter que rever um pouco seu modelo. Por exemplo, um órgão
como o IDE depende totalmente das escolas para chancelar os diplomas.
Isso dá credibilidade aos certificados de MBA, mas trás também muita
rigidez ao IDE. Pode ser que a Fundação seja obrigada a se reformar um
pouco, criando, como existe na New York University, a School of Continuing
Education. É uma escola que não depende das outras para emitir
certificados, eles tem um corpo técnico central que pode fazer isso.

Em seguida, Marques, referindo-se aos cursos de doutorado para
profissionais que no futuro assumirão postos de direção, menciona a importância de
se adequar a carteira de produtos às demandas do mercado:

Estamos chegando a um nível hoje que se requer em governo e em
empresas privadas cada vez mais mestres trabalhando, e cada vez mais se
vai precisar de doutores. Os problemas muitas vezes se manifestam de uma
maneira que exige conhecimento em nível de doutores. [... ]
Para isso existem as soluções de doutorados profissionalizantes, em que o
aluno não tem que ficar tanto tempo teorizando, mas não deixa de estudar a
teoria porque tem um professor com aprofundamento no tema. Mas para o
aluno, que tem vocação para prática, essa oportunidade [em cursar um
doutorado] é extremamente importante. É uma característica do futuro, onde
teremos cada vez mais pessoas de mais alta formação, com mestrado e
doutorado nessas organizações. [ ... ]
A Fundação tem uma resposta a isso que é seu esquema de formação
executiva, o IDE. Mas talvez fosse necessário mudar um pouco as
características [da FGV] para que não houvesse essa separação, esse
muro que separa as unidades acadêmicas, para que mais facilmente
fluíssem os conhecimentos.
[ ... ] Se não [prestarmos atenção a isso], teremos cada vez mais pessoas
brilhantes dando aulas, mas os postos de mando em governo e em
empresas serão preenchidos por [alunos de] outras entidades. Ninguém
aqui quer uma unanimidade, mas em compensação não pode acontecer de
de repente ter um terço [de ex-alunos da FGV em postos de comando] e
daqui a pouco um quinto, um décimo. Se optarmos por ter gente muito
competente em pequeno número, vamos perder massa. A solução do IDE
hoje é uma solução interessante, mas não é suficiente.
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Temos o mestrado profissionalizante que poderia ser expandido. O curso
profissionalizante da Fundação ainda é muito reduzido.

James McGann enfoca a questão da inovação como um elemento-chave
para Triple- T tanks se adaptarem às exigências do mercado:

É preciso incentivar a criatividade, o ambiente universitário não encoraja
nem recompensa iniciativas e todo o processo é um turning-point para toda
a organização. [... ] É por isso que, embora eu trabalhe em um, não sou um
grande fã do ambiente acadêmico neste sentido, pois está longe de ser
capaz de encontrar saídas para esses problemas. É preciso encontrar
soluções em todas as disciplinas, e isso necessita de capacidade de
entender os problemas e desafios que países e comunidades enfrentam em
todo o mundo.

João Paulo Villela de Andrade alerta para o caráter vital da inovação em
um Triple-T como a FGV:

Temos que nos reinventar a todo momento. Evoluímos se inovarmos, e isso
tem que ser um mecanismo "normal" na FGV, não algo que acontece por
conta de iniciativas individuais. Meu trabalho aqui é nesse sentido: fazer
com que a inovação faça parte da cultura organizacional, esteja no sangue
da FGV.
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Variável 10: Concorrência de ONGs, consultorias, web e similares

"Prefiro ver a Fundação fechada do que fazer qualquer coisa que
redunde em alguma razão para a julgarem mal."
Luiz Simões Lopes
(O'ARAÚJO, 1999, p. 11).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva diz respeito à competição por parte de
empresas de consultoria, organizações não-governamentais (ONGs), grupos de
defesa de interesses, e mesmo redes de notícias e de conhecimento, e similares.

Fundamentação teórica e empírica

A competição no universo dos policymakings entre as empresas de
consultoria, ONGs, grupos de defesa de interesses, e mesmo redes de notícias tem
sido cada vez mais intensa (McGANN, 2007a).

Stone (2005) destaca que mesmo no que se refere à capacidade de
análise e assistência ao desenvolvimento de projetos específicos de estados
nacionais, a concorrência de ONGs e organismos internacionais também se faz
presente.
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Mendizabal e Yeo preveem grandes mudanças na atuação dos thinks
tanks, análogas às quais estão passando as mídias:

Da mesma forma, a internet tem desafiado think tanks acelerando o ritmo
dos debates de políticas públicas e disponibilizando-os online. Os desafios
que enfrentam a mídia e os think tanks são semelhantes, mas atingiram a
mídia mais cedo e com mais severidade. Além disso, os think tanks foram
amortecidos (até agora!) porque tiveram uma base de estruturas e doadores
individuais. Consequentemente, a mídia foi obrigada a mudar mais
rapidamente, e algumas das mudanças que fizeram apontam o caminho
para o futuro dos think tanks. (MENDIZABAL e YEO, 2009, p. 4-5).

Outro aspecto que merece atenção em relação à concorrência de
instituições tradicionalmente não consideradas Triple- T tanks é a integração de
sistemas de comunicação e de troca de informações disponíveis na internet. Essa
integração contribuiu para a dinamização do fluxo de informações, tornando a mídia
e a internet poderosos mercados para os produtos dos Triple- T tanks (McGANN,
2007a). Novamente, Mendizabal & Yeo detalham o argumento:

Os think tanks têm estado sob forte pressão para conseguirem novas fontes
de financiamento, produzir "resultados" e lidar com as mudanças
tecnológicas desde a década de 1990, assim como os meios de
comunicação e ONGs. [... ] Com o passar do tempo, os papéis
desempenhados por think tanks, ONGs e a mídia parecem estar se
convergindo, e o mundo da política pública e da pesquisa em política
pública parecem se tornar mais e mais confusos nessa continuidade.
(MENDIZABAL e YEO, 2009, p. 1).

Peixoto, já em 1999, mostrava preocupação com a concorrência à FGV:
"no dia em que o Estado tiver mais competência e puder fazer isso (reorganizar sua
estrutura) de dentro para fora, ou com assistência de algum organismo mais
competente, a Fundação perderá esse filão" (PEIXOTO, 1999, p. 271), preocupação
essa compartilhada por Cintra (1999).

Em entrevista, Enrique Mendizabal declarou:

Os think tanks agora enfrentam competição de outros tipos de organizações
- meios de comunicação e ONGs, por exemplo. Os financiadores querem
influência, e essas organizações têm isso a oferecer. Rapidamente invadem
o território dos think tanks.
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Variável 11: Concorrência entre think tanks

"O Brasil mudou. A Fundação era única, não é mais. A Fundação, pelo
seu pioneirismo e pelo seu sucesso, criou sua própria concorrência, e
isso é muito bom."
Bianor Cavalcanti
(O"ARAÚJO, 1999, p. 291).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva trata do grau de concorrência entre TTs locais e
internacionais.

Fundamentação teórica e empírica

o

comportamento da variável é visto, no futuro,

como bastante

competitivo, não apenas internamente, mas também em nível internacional,
exercendo pressão sobre as necessidades de financiamento dos Triple- T tanks.

Além dos TTs especializados vistos no item anterior, que representam o
aspecto qualitativo do acirramento da concorrência, há também a concorrência por
parte de TTs partidários e que se dedicam a advocacy (STONE e CHAIR, 2007).

Do ponto de vista quantitativo, embora a taxa de crescimento de TTs
esteja caindo no mundo, e em especial na África e no Leste Europeu (McGANN,
2007a), o surgimento de novos concorrentes é variável importante na análise do
setor.

L
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Stone defende que a proliferação de TIs pelo mundo é causada pelo
aumento da demanda por pesquisa em policy, e afirma que este fenômeno tem por
base deficiências técnicas da burocracia governamental:

A proliferação de think tanks em todo o mundo pode ser explicada como
uma resposta à ampliação da demanda para a pesquisa de política pública.
Grande parte desta demanda poderia se originar no governo ou nos
partidos governantes. As burocracias não conseguiram expandir
suficientemente para desenvolverem a base de análise necessária para
aqueles que fazem as decisões. Por outro lado, os funcionários públicos
não têm habilidades, capacitação nem recursos adequados. De fato, uma
determinada forma de especialização pode ser requerida só quando for
necessário ou apenas por alguns anos. Os think tanks podem ser utilizados
para preencher algumas lacunas. [... ] O governo necessita de bons
conselhos para ajudar a resolver problemas, mas não tem recursos para
contratar uma multidão de especialistas em diferentes áreas. Os think tanks
são uma solução eficiente e acessível. (STONE, 2005, p. 7).

A FGV não está imune à ameaça da concorrência. Seus gestores
estratégicos esperam, a exemplo do que consta na literatura e do que afirmam os
especialistas internacionais, acirramento do grau de competitividade no setor.

Renato Flôres é o primeiro a se mostrar preocupado com o aumento da
concorrência à FGV. Indagado sobre sua principal preocupação em relação ao
futuro da instituição, o professor não hesita:

É a concorrência. Teremos dias difíceis pela frente.

Outros depoimentos falam na mesma direção. Diane Stone prevê um
ambiente de competição acirrada:

Vejo o futuro dos think tanks como muito competitivo, não só no propno
país, mas às vezes no ambiente internacional para os think tanks que
buscam o financiamento de doadores internacionais. Competição também
pela atenção da mídia, assim como pelo patrocínio dos criadores das
políticas públicas enquanto o número de think tanks aumenta.

____________________________________________________________________________________________

~
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Eduardo Marques julga que a concorrência não será sobretudo a
acadêmica:

A concorrência interna ao país tende a aumentar e eu não creio muito na
concorrência acadêmica externa. No topo se tem alta excelência acadêmica
com um número não tão grande de pessoas. Esse é o modelo que está
sendo implantado agora [na FGV]: de uma excelência acadêmica muito
grande a expensas da quantidade.

Flávio Carvalho de Vasconcelos destaca a existência da concorrência
setorial:

Em relação aos concorrentes, a gente tem o modelo da Fundação Getulio
Vargas tão único e grande que, de certa forma, não temos nenhum
concorrente direto, embora tenhamos vários concorrentes setoriais. [ ... ]
Se for pensar na nossa estrutura, debaixo da FGV tem as escolas, onde
cada uma tem seus concorrentes diretos. Se for pensar localmente, temos
[que os concorrentes da] EBAPE serão basicamente a PUC o Coppead e o
Ibmec. Em São Paulo, temos o Ibmec, o Insper e a USP. Se você passar
para as escolas de Economia, é diferente. Se passar para as escolas de
Direito, é mais diferente ainda. [... ] Se você pensar na consultoria, que é
importante na Fundação, não tem tanto concorrente. [ ... ] Por outro lado, na
parte de educação executiva, temos alguns concorrentes que não são os
mesmos que trabalham nas escolas.

Renato Flôres prevê o aparecimento de outras "fgvs", o que representaria
acirramento da concorrência:

Eu diria que teremos mais umas duas "fgvs", e que a concorrência será bem
melhor estruturada. [... ] No entanto, pelo lado do mercado, eu penso que a
demanda vai aumentar. Então, se conseguirmos manter a liderança de
mercado, ainda que tenhamos um market-share menor, as funções do thínk
tank não serão significativamente alteradas.
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Variável 12: Especialização de think tanks

"Eu vi o que as datilógrafas americanas faziam por minuto, o número de
batidas, comparei com o Brasil, e vi que a situação aqui era uma
desgraça,"
Luiz Simões Lopes,
referindo-se à criação do curso de secretariado da FGV,
(D'ARAÚJO, 1999, p, 19),

Ideia-chave

Esta variável prospectiva diz respeito à capacidade de um think tank de
oferecer produtos e serviços diferenciados em relação aos concorrentes.

Fundamentação teórica e empírica

A literatura é consensual quanto à tendência de especialização do setor
dos Triple- T tanks (McGANN, 2007a; STONE, 2005). Nas palavras de Boucher &
Wegrzy, o setor está se tornando "stronger as smaller' (2004, p. 1).

Segundo Vargas (2008, p. 439), diferenciar-se consiste em distinguir a
oferta específica de um TT em relação à concorrência, e merece atenção por parte
de dirigentes, pois permite não apenas "consolidar sua identidade frente a outros
TTs, como também reconhecer os pontos fortes específicos por meio dos quais se
dirige o trabalho".

o fenômeno da especialização afeta

o futuro dos TTs, que se segmentam

na produção e difusão de conhecimento por diversos critérios: carteira de produtos,
rol de serviços, área geográfica, qualificação de funcionários, tipo de cliente e, mais
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frequentemente, área de pesquisa. São exemplos os TTs dedicados à segurança, às
relações internacionais e ao meio ambiente.

Por vezes, a especialização gera sobreposição de estudos (overlap) , com
TTs estudando o mesmo assunto, ao mesmo tempo, sob o mesmo enfoque
(BOUCHER e WEGRZY, 2004). Avessos à concorrência desnecessária, novos TTs
se diferenciam, buscando áreas de pesquisa relativamente menos exploradas, como
desenvolvimento e cooperação internacional (McGANN, 2007a; STONE, 2005).

Assim, a especialização pode provocar restrições na oferta de fundos,
pois potenciais financiadores procuram não dispersar recursos, evitando duplicidade
de pesquisas. Este afunilamento da oferta de financiamento coloca em xeque o
atributo de percepção de independência dos TTs, como alertam Boucher & Wegrzy
(2004).

Assim, a especialização pode ser vista não apenas como ameaça, mas
como fator de blindagem para desenvolver e manter nichos que garantam bons
resultados futuros (BRAUN, CHUDNOVSKY, et ai., 2007).

A especialização mereceu especial atenção por parte dos entrevistados.

Bianor Cavalcanti vê sintomas promissores de especialização na FGV:

Nós vimos como germe de mudança a Fundação entrar na área de
Segurança Pública, temos feito trabalhos na área como think tank. A
Fundação tem também se dedicado cada vez mais à questão de Defesa,
Turismo etc.
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Diane Stone, de outro lado, julga o fenômeno tingido de características
locais e impossível de ser generalizado:

Think tanks estão lidando com a competição de think tanks especializados.
Mas não é possível generalizar. Isto difere de país para país, e de uma área
de política pública para outra.

Eduardo Marques acha que a concorrência setorial representará um
grande desafio para a FGV:

A grande preocupação nos próximos dez anos da Fundação Getulio Vargas
será o aumento da concorrência interna? Não. Eu acho que é a entrada de
concorrentes muitos dispersos que atingem nichos. Isso é muito
interessante e irradia muito. [... )
Por exemplo, uma instituição dinâmica, que atua no nicho de Treinamento
Executivo de primeiríssima linha.
Essa opção vai fazer com que ela, ao estar lá em cima, não consiga
percolar, atender e formar gente de status mais baixo [... ), mas os dirigentes
de mais alto nível que são treinados por esta instituição vão acabar
percolando em suas organizações o interesse em procurar a instituição. E
ela não tem se especializado com duas áreas: está lá em cima. [... ) Existe aí
uma concorrência séria. [... )
Outra coisa em que a Fundação está muito à frente em relação à
concorrência é a Educação a Distância. Em um prazo muito curto alguém
para fazer o mesmo percurso tem que investir muito. Vejo [aqui) a
concorrência menos efetiva.

James McGann pensa que a excessiva especialização não é conveniente,
limita o escopo dos think tanks:

[Think tanks especializados) são mais focados e às vezes instituições
procuram serviços específicos altamente especializados e as pessoas
necessitam de uma rápida resposta, [não ser especializado) - isto é uma
limitação.

Renato Flôres observa que a FGV tem instrumentos aptos a enfrentar
com êxito a concorrência, o maior dos quais é seu conhecimento do Brasil
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É verdade que você poderemos ter amanhã, por exemplo, um think tank
ultra-especializado em Direito e que venha a ser um competidor de monta.
Ainda não o temos aqui, mas poderemos tê-lo. [ ... ]
Nós [da FGV] temos alguns mecanismos de defesa contra a concorrência
especializada. Ainda que seja ampla, temos uma consciência boa do que a
gente - digamos - 'vende', do que é nossa oferta. Nós oferecemos o quê?
Brasil. O nosso primeiro foco é o Brasil.
Olhando o lado prospectivo, [a concorrência] vai aumentar, mas eu diria que
estamos razoavelmente bem posicionados. Não estou dizendo que estamos
indefesos a um ataque de um [think tank] especializado, mas estamos bem
posicionados.
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Variável 13: Autonomia política e legal

"Nunca faremos nada que deixe a Fundação moralmente mal colocada."
Luiz Simões Lopes
(D'ARAÚJO, 1999, p. 23).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva diz respeito ao grau de independência política e
legal de TTs em relação a governos e às demais entidades da sociedade.

Fundamentação teórica e empírica

Em TTs, a independência envolve cinco aspectos: independência política
de interesses, independência legal, independência financeira, autonomia intelectual
e liberdade de pesquisa (STONE, 2005). Do ponto de vista político e legal, é fator de
sucesso para TTs cultivar o status de organização independente do governo,
embora

admita

que

possa

trabalhar

próximo

a ele

e

a suas

agências

(RABIBHADANA, [n.d.] apud PLUMPTRE e LASKIN, 2001).

o

equilíbrio entre proximidade ao poder e independência se mostra

variável importante no sistema que rege os Triple- T tanks, pois é elemento influente
em outras variáveis.

Stone defende que, nos Estados Unidos, TTs costumam estar associados
a partidos políticos, enquanto, em sistemas menos desenvolvidos, TTs (e outras
organizações da sociedade civil) tendem a competir com os partidos na formulação
de políticas públicas (STONE, 2005).
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Mas há quem pense diferente. Toranzo afirma que na Bolívia já não há
muitos TTs ligados exclusivamente a partidos políticos, como era frequente no
passado. Depois da democratização, TTs europeus, especialmente alemães,
auxiliaram na criação de TTs locais, dando origem, por exemplo, à Fundación Ebert
e à Fundación Milenio (TORANZO, 2009).

No Chile, a reconquista da democracia a partir do fim da década de 90
deu origem a um período auspicioso no pensamento crítico, como se observa na
fundação da Expansiva, do CIEPLAN e do Chile 21, hoje um dos principais TIs
chilenos (MENDIZABAL, 2009a).

Já Garcé (2009), analisando o grau de dependência política dos TTs
europeus, assinala que, enquanto no Canadá essas organizações raramente se
encontram associadas a partidos políticos, na Alemanha TTs costumam manter
laços estreitos e formais com a estrutura partidária. No meio dos dois opostos, TIs
britânicos tendem a se relacionar informalmente com os partidos políticos, sendo o
vínculo partidário frequentemente conhecido.

A realidade mostra que independência total do ponto de vista político e
legal, para organizações da natureza dos TTs, não é possível nem desejável. Da
mesma forma que a concentração em poucos clientes - governo e suas agências,
por exemplo - pode gerar restrições (explícitas ou não) a agendas de pesquisa e à
divulgação de resultados tidos como "não desejáveis" (STONE, 2005), é a
aproximação com esses poucos clientes que permite o acesso a conhecimento e
competências vitais, além de emprestar credibilidade e influência política aos TTs.

o mesmo se dá nas esferas política e legal.
E assim, é tênue a fronteira entre ter acesso ao poder e manter a
autonomia e estar por ele cooptado.
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Para

enfrentar

o

problema,

Stone

recomenda

transparência.

"Independência, autonomia e liberdade de pesquisa são baseadas em rígidas
normais profissionais, relações institucionais transparentes e cultura política tão
tolerante quanto vigilante", afirma a autora (STONE, 2005, p. 18).

Em depoimento para esta pesquisa, Bianor Cavalcanti atesta o cuidado
da FGV com o tema:

Estamos sempre atentos. De fato trabalhamos muito para governos, mas há
governos por toda parte. Há governo federal, governos estaduais e muitos
governos municipais. Cada um é uma realidade, cada um tem uma postura
própria. Lidamos com todos muito bem, sempre preservando nossa
autonomia. Essa é a única forma de trabalhar com todos sem problemas.
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Variável 14: Diversificação e sustentabilidade financeiras

"A Fundação tem que ser geradora de caixa, prestadora de serviços, e
também um think tank. Não podemos mais depender do setor público."
Marcos Cintra
(O 'ARAÚJO, 1999, p. 273).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva retrata a capacidade de um TT de gerar receita
de forma contínua, proveniente de fontes diversas, e em montante adequado a seus
propósitos.

Fundamentação teórica e empírica

Um TT influente e com credibilidade, para agir com competência e
eficácia, exige financiamento apropriado - atestam diversos autores (BRAUN,
CHUDNOVSKY, et aI., 2007; MARINELLI, 2005; PLUMPTRE e LASKIN, 2001).
Segundo tais pesquisadores, credibilidade e independência são lados de uma
mesma moeda.

No entanto, é também consensual a percepção de que os recursos
tendem a escassear, gerando problemas de naturezas diversas. Primeiro, há a
questão da alocação de recursos: a restrição orçamentária torna a disputa por
verbas ainda mais acirrada, o que pode comprometer a independência intelectual
dos TTs. Por esse raciocínio, critérios como melhor retorno financeiro e maior apelo
comercial podem falar mais alto que aspectos científicos (PLUMPTRE e LASKIN,
2001 ).
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Em seguida, acredita-se que a tendência à especialização de TTs agrave
a crise de financiamento, pois os recursos - já escassos - se diluem em um número
cada vez maior de TIs, cada vez mais segmentados (BOUCHER e WEGRZY,
2004).

Por esse raciocínio,

a especialização é

um fenômeno perverso:

a

independência tão perseguida por TTs segmentados está em xeque por conta da
redução na oferta de financiamento que essa mesma especialização produz.

Um fator que pode contribuir para tornar a base de financiamento menos
frágil é a tendência ao enxugamento da máquina estatal, que em geral é
acompanhada da elevação da demanda por organizações externas tanto para
subsidiar o processo de decisão sobre políticas públicas, quanto para aumentar a
capacidade

análise.

de

especialização,

ONGs,

Em

consequência,

centros

de

pesquisa

por

conta

do

universitários

e

movimento

de

empresas

de

consultorias passam a concorrer pelos mesmos fundos (AL-SAYYID, 2001).

Por outro lado, Plumptre & Laskin observam que existe, atualmente, na
Europa, dificuldade para obter contratos e financiamentos públicos de longo prazo.
Argumentam os autores que os governos têm optado por alocar recursos em
contratos de curto prazo em prejuízo de financiamentos de longo prazo, compatíveis
com projetos de pesquisa mais robustos (PLUMPTRE e LASKIN, 2001). Stone torna
o quadro ainda mais sombrio ao ressaltar que, ainda que TIs contem com o
reconhecimento da sociedade, há relutância, por parte dos governos, em financiá-los
substancialmente (STONE, 2005).

As visões de
transparecer

que

TTs

Plumptre & Laskin
tanks,

especialmente

(2001) e Stone (2005) deixam
aqueles

de

origem

europeia,

permanecem com alta dependência de recursos públicos.

Dois outros aspectos reforçam a dificuldade que TTs encontram para
fecharem suas contas. Inicialmente, angariar donativos em países de economias
menos desenvolvidas, com menor cultura filantrópica, tem sido tarefa árdua, como
destaca Plumptre & Laskin (2001).
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Já Stone (2005, p. 65), mormente reconheça o desafio, registra que, nos
Estados Unidos, boa parte da indústria de TTs tem sido movida por um forte setor
filantrópico, "que encontra, no confronto de ideias, uma manifestação do valorizado
pluralismo social". Nesse país, ressalta a pesquisadora, financiamento externo às
atividades de Triple- T tanks não é comum, uma vez que economias avançadas
costumam concentrar suas pesquisas em assuntos domésticos. No entanto, Stone
não apresenta fatos que corroborem sua afirmação.

A seguir, a Figura 28 mostra a importância de contribuições para a
sobrevivência dos 25 maiores TIs norte-americanos em 2003.
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Figura 28 - Fontes de receita dos 25 maiores think tanks nos EUA em 2003.
Fonte: MEDVETZ, 2007, p. 47.

Formas de atenuar a falta de recursos e restrição orçamentária têm sido
alvo de atenção da literatura.
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Almeida & Wong, citados por Plumptre & Laskin, elencam três estratégias
para mitigar a dificuldade de financiamento:

,/ construir alianças com Triple- T tanks locais ou estrangeiros a fim de
partilhar custos, acelerar o aprendizado e elevar a produtividade
dos outputs;
,/ identificar projetos de pesquisa que tenham apelo comercial, sem
abrir mão da agenda de interesses da instituição, chamado
"research entrepreneurship", que corresponde ao conceito de
"policy entrepreneurs" proposto pelo Triple- T tank francês Notre
Europe (NOTRE EUROPE, 2008, p. 100); e
,/ analisar possibilidades de aquisições, a fim de elevar a capacidade
de criar um portfólio que atenda não apenas à demanda local, mas
que possa abranger assuntos de âmbito internacional. (PLUMPTRE
e LASKIN, 2001, p. 15-16).

Em meados da década de 80, Costa (1986, p. 21) já alertava para a
necessidade de a FGV cultivar a independência financeira para "permanecer imune
às vicissitudes políticas".

Buldioski, por sua vez, afirma que, para TTs, manter a independência
financeira "ends up being the art of survival and preservation of identity"
(BULDIOSKI, 2007, p. 56).

As entrevistas ressaltam a necessidade de obter financiamentos fora do
setor público.

Bianor Cavalcanti nota que a FGV já não depende como antes de verbas
públicas:

A Fundação vivia antigamente, apesar da sua condição independente,
bastante do dinheiro governamental, ela dependia muito desse aporte
federal, Hoje, não. Ela se diversificou, aquilo que fazia em pequena monta,
passou a fazer em grande monta, por conta da mudança estrutural a partir
da criação da Projetos e do IDE.
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Flávio Carvalho de Vasconcelos chama a atenção para a importância das
fontes geradoras de recursos fora do setor público:

Se são [os think tanks] geradores de bens públicos e de conhecimento, o
prestigio é sustentado por uma série de outras atividades geradoras de
recursos, entre elas, consultoria, que presta soluções customizadas para
problemas específicos, e Educação Executiva, que, para nós, é parte muito
importante para a Fundação e para a sociedade brasileira.

Enrique Mendizabal, por seu lado, nota que sem forte captação de
recursos, os TT não têm futuro:

Qual minha maior preocupação sobre o futuro dos think tanks? Recursos.
Não existe outra maneira: é necessária um financiamento contínuo ou uma
fonte segura de verbas. [... ]
Se a fonte principal dos fundos for treinamento, então se pode dizer que é o
mesmo que um centro de pesquisa de uma universidade [que pode ser
bastante orientado a políticas públicas]. O setor acadêmico da universidade
custeia o seu setor de pesquisa - portanto é o mesmo que se dizer verbas
essenciais para pesquisa. [ ... ]
Para aqueles com doações ou verbas essenciais, o mais importante é que
tenham o dinheiro, não de onde ele vem. Pode vir do ensino, do trabalho no
setor privado, patrocínio etc. A questão é que há "dinheiro disponível" para
se investir e se arriscar.
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Variável 15: Liberdade de pesquisa

"Graças ao labor sério e persistente, caracterizado pela independência
intelectual e o valor de todos e cada um de seus dirigentes, a FGV [..]
reafirma seu merecido prestígio e nele cresce. "
33

Carlos Tobar Zaldumbide
(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1973, p. 84).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva diz respeito à capacidade de um TT de
determinar sua agenda de pesquisa de forma soberana, sendo capaz de escolher o
grau de influência externa em sua produção intelectual.

Fundamentação teórica e empírica

A liberdade de pesquisa é identificada, na bibliografia, como "variável
influente no desempenho de TTs" - argumento consonante com a necessidade de
independência dessas organizações (NOTRE EUROPE, 2008).

Flávio Carvalho de Vasconcelos admite que a autonomia intelectual pode,
sob certas circunstâncias, ser influenciada pelas restrições de financiamento e
vinculação política.

No entanto, Vasconcelos, inspirado no exemplo da própria instituição,
enxerga mecanismos que atenuam o problema. Afirma o professor:

33 Carlos Tobar Zaldumbide foi representante da Secretaria-Geral da Organização dos Estados
Americanos (OEA) no Brasil.
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Do ponto de vista da geração de pensamento dentro do think tank FGV, não
vejo nenhuma limitação, porque na verdade não existe uma obrigação [de
seguir uma linha de pesquisa]. A liberdade nesse caso é bidirecional, não
há exigência por parte dos operadores de curso e dos professores, por
exemplo, de replicar o pensamento que é gerado nas escolas. [ ... ] O fato de
ter escolas proeminentes, de elevada reputação acadêmica, é utilizado pela
FGV como um diferencial de mercado que nos leva à independência de
forma mais ampla. [... ] O nosso funding não depende do que a gente fala.

Enrique Mendizabal nota que a diversidade de financiadores favorece a
liberdade de pesquisa:

[A autonomia intelectual] vem das aulas, de projetos com o setor privado, de
financiadores etc - a questão é que há "dinheiro livre" [free money] para
investir e assumir riscos.

Eduardo Marques enfatiza o mesmo tipo de argumento:

A Fundação tem fonte de renda suficientemente forte para ter liberdade
para fazer o que quer, mas fazer o que quer não significa ensinar qualquer
coisa.
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Variável 16: Redes de cooperação

"A Fundação agora vai depender de um esforço coletivo, institucional.
[ ..] Cooperação é a palavra-chave. [ ..] É mais importante investir nisso e
na capacidade de focalizar problemas nacionais que tentar ficar
imaginando modelos diferentes de funcionamento. "

Armando Cunha
(O'ARAÚJO, 1999, p. 289).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva retrata a criação e fortalecimento de redes
virtuais e presenciais de conhecimento entre TTs.

Fundamentação teórica e empírica

É crescente o uso de redes e estratégias de cooperação entre TTs
(BOUCHER e WEGRZY, 2004; PLUMPTRE e LASKIN, 2001; VARGAS, 2008). De
acordo com Mendizabal & Yeo, redes de conhecimento são:

um modelo organizacional onde o capital humano da rede [pesquisadores
individuais e seus recursos de apoio) é patrocinado por outros
[preferivelmente centros de pesquisa acadêmica) e administrado por uma
secretaria foca da em políticas públicas e gestão light. (MENOIZABAL e
YEO, 2009, p. 7).

A prática é considerada por Boucher & Wegrzy "uma das razões decisivas
para o sucesso dos TTs anglo-americanos" (2004, p. 96), e por Mendizabal & Yeo
uma forma de manter a qualidade de pesquisa e, ao mesmo tempo, reduzir custos
(2009).
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Ao participar de redes de cooperação, diversos são os objetivos dos TTs:
ganhar acesso a conhecimento externo para complementar os skills existentes;
aumentar o prestígio e a visibilidade; atrair fundos; e acompanhar o pensamento e
as tendências mundiais.

Cria-se por meio de redes um maior trânsito de pessoal especializado
entre TTs, administração pública e academia, gerando uma conectividade mais
apurada e, ao mesmo tempo, ampliando e especializando o conhecimento.

Redes aproximam especialistas, policymakers e público em geral. Elas
criam espaço para debate entre os três setores, aliás uma das funções dos TTs. Daí
se explicam os chamados "think tanks virtuais", comunidades que utilizam a internet
para geração e divulgação de conhecimento virtual.

De acordo com Plumptre & Laskin, abaixo alguns exemplos de formas
que as redes podem assumir:

,/ "associações com equipes de pesquisas universitárias ou agências
governamentais;
,/ intercâmbios de publicações, material de pesquisa
informações com instituições locais e estrangeiras;

e outras

,/ projetos em colaboração com instituições internacionais;
,/ projetos de pesquisa e publicações conjuntas
organizações em assuntos de interesse mútuo;

com

outras

,/ visitas e períodos de estudo em instituições estrangeiras; e
,/ representações no corpo diretivo ou conselho consultivo de outros
think tanks" (2001, p. 15).

Outra forma de atuar em rede é a participação de acadêmicos em TTs
como pesquisadores associados ou colaboradores, nos moldes da colaboração
entre a Universidad de San Andrés e o CEDI, na Argentina (LARDONE e DONALDI,
2007).
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No Perú, as redes têm exercido influência decisiva na formulação de
políticas públicas, provavelmente ocupando espaços deixados pela falta de vínculos
institucionais

entre

a

estrutura

política

e

os

TTs

(TANAKA,

VERA

e

BARRENECHEA, 2009).

Além de interagirem livremente com movimentos sociais e ONGs, TTs
estabeleceram

redes

como

PASOS,

Global

ThinkNet

e Tokyo

Club,

que

proporcionam infraestrutura para diálogo e colaboração internacional. Tem-se
notado a operação de redes de TTs como grupo único de ação social na sociedade
civil global (BOUCHER e WEGRZY, 2004).

Redes virtuais de TTs com foco em avanços tecnológicos têm surgido nos
últimos anos, como aponta Stone (2005). A autora atribui à globalização papel
incentivador na disseminação das redes, também destacando a atuação conjunta
global de TTs (STONE, 2005).

Ainda que sua capacidade para estabelecer redes de indivíduos e de
ideias seja "o benefício mais ignorado pelos TTs" (BAIER e BAKVIS, 2007, p. 60), a
prática é, nas palavras de Buldioski, uma "faca de dois gumes".

o autor explica:
Por um lado, os think tanks não podem criar especialidades em diversas
áreas tão rapidamente como o mercado exige, embora possam administrar
com êxitos diferentes especialistas externos.
Por outro lado, estes think tanks que possuem especialistas internos são
mais valorizados e respeitados na região.
Alguns tentam equilibrar estas duas funções e em algumas áreas eles são
fornecedores de pesquisa em política pública pública e conselho de alta
qualidade, enquanto que em outras somente transmissores e gestores de
trabalho em políticas públicas (BULDIOSKI, 2007, p. 56-57).

Parece inegável que redes são importantes para aumentar apoio,
influência e alcance de TTs (BRAUN, CHUDNOVSKY, et aI., 2007), mas seu
impacto ainda permanece desconhecido.
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Diane Stone tem opinião semelhante. Podem ser benéficas, mas podem
causar dispersão de recursos:

Redes podem ser um desafio porque exigem comprometimento de tempo
adicional e recursos que podem não trazer benefícios a um think tank
individual.
Não tanto uma "ameaça" já que uma interação adicional entre custo e rede
precisa ser muito estratégica, em vez de criarem-se redes só por criar.

Enrique Mendizabal elogia a existência das redes, mas vê problemas
graves se forem implementadas sem discernimento:

As redes Think são uma oportunidade ou um desafio. Se adequadamente
executadas, elas são oportunidades; caso contrário serão confusas.

James McGann cita o exemplo de sua pesquisa, que divulga anualmente
um ranking de TTs, como intercâmbio que redes oferecem:

Um dos trabalhos que faço é essa pesquisa, e tenho centenas de
acadêmicos e países participando.
Por trás da pesquisa há o fato que se ouve institutos em todo o mundo!
Institutos com quem todos queremos manter contato, mas nem sempre
conseguimos. Isso tem um grande valor.
Hoje, à exceção de algumas áreas, é muito fácil se comunicar, o que não
era possível há algum tempo. As coisas ficam mais fáceis e mais baratas.
Redes são uma tendência inescapável. Geram muito impacto se a
audiência é ampla. (TTs não-governamentais costumam fazer isso melhor.)
O problema é como cobrar, mas redes são uma forma de mostrar influência
e atrair financiamento.

Renato Flôres levanta a questão da infraestrutura e do financiamento das
redes e levanta questionamento acerca da viabilidade das iniciativas:

Eu acho que [as redes de conhecimento] vão causar impacto, vão permitir a
criação de estruturas mais leves.
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Nós temos uma dinâmica completamente própria, não diria pesada pelo
nosso tamanho, mas somos uma estrutura grande, então as redes vão ter
algum impacto, nós estamos conscientes disso.
Estamos também criando algumas redes, [... ] mas vamos sofrer uma
competição. Não sei exatamente quando e nem como, porque ainda há
aspectos importantes - como presença - e temos grande capacidade de
mobilização, de deslocamento. [ ... ]
Pode-se até complementar o contato depois por via eletrônica, mas a
presença ainda é importante. E fazemos isso bem. [ ... ]
Redes, ainda que poderosas e mais leves, sem uma infraestrutura, uma
fonte de renda mais forte, como poderão se afirmar?
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Variável 17: Internacionalização de think tanks

"A FGV extravasa das fronteiras, vai ao exterior, e cria lá um prestígio
novo para a nossa pátria."
Austregésilo de Athayde
(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1973, p. 81).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva retrata a expansão internacional de TTs.

Fundamentação teórica e empírica

o

fenômeno da internacionalização de TTs assumiu numerosas formas.

Primeiro, a expansão internacional dos TTs se dá em virtude do acirramento da
competição com TTs estrangeiros. Em segundo lugar, a internacionalização procura
responder ao aumento da demanda causado pela globalização das agendas, pela
criação de novos fóruns mundiais, pelas iniciativas de projeção internacional das
nações e pela reconfiguração de Estados Nacionais.

o

primeiro aspecto - internacionalização por razões competitivas - é

tratado nesta variável; os demais são descritos nas variáveis prospectivas seguintes.

Os objetivos da internacionalização são, indiretamente, incrementar o
estoque de conhecimento, aumentar a expertise e, em última e principal instância,
aumentar as fontes de financiamento por meio de incremento de receitas (STONE,
2005; LlNDQUIST, 1993; McGANN, 2009a; MENDIZABAL, 2009b; STONE e CHAIR,
2007).
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Stone

reforça

a

importância

da

expansão

internacional

para

o

desempenho futuro dos TTs:
Os think tanks acham necessário - na verdade se sentem obrigados - a se
dirigirem a novas áreas de decisão além da nação-estado e se envolverem
em redes transnacionais e parcerias globais entre o público e o privado. Um
'mercado de ideias' global está surgindo [ ... ]. O domínio público é onde
institutos de políticas públicas são vistos e reconhecidos por doadores, se
estes doadores são organizações internacionais, governos ou ONGs.
(STONE, 2005, p. 12).

A internacionalização de primeira geração nos Estados Unidos, Europa e
Japão foi estimulada pelo financiamento de fundações privadas e doadores
internacionais, que permitiu o intercâmbio de pesquisadores entre, por exemplo,
Brookings Institution e Atlas Economic Research Foundation.

Em seguida veio a implantação de afiliadas em países estrangeiros,
realizando análises na África, Ásia, e Europa Oriental, como é o caso do Urban
Institute, do Carnegie Endowment e da Heritage Foundation (McGANN, 2002).

Se, por um lado, agregar experiência internacional à atuação local traz
considerável vantagem competitiva ao TTs, pois o dota de capacidade analítica com
base nas melhores práticas globais, há que se considerar que o processo é caro,
longo

e

frequentemente

dispersa

recursos

das

tradicionais

atividades

da

organização (STONE, 2005).

Young ressalta que, para um TT internacional como o Overseas
Development Institute, o desafio da expansão global é ainda mais intenso, pois atuar
globalmente faz parte do escopo da organização (YOUNG, 2008).

o assusto suscitou discussão durante as entrevistas.
Bianor Cavalcanti enxerga o processo de internacionalização a partir do
contexto histórico da organização. Em um primeiro momento a FGV foi fundada para
trazer ao Brasil conhecimentos consolidados no exterior sobre Ad ministração e
Economia dos quais o país era carente.
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Nas palavras de Cavalcanti, Diretor Internacional da FGV:

A FGV foi criada para trazer para o Brasil os valores da racionalidade
administrativa e econômica que não dispúnhamos na Primeira República.
[ ... ]
Esse processo de internacionalização tinha um sentido de criação de uma
nova visão institucional, de institucionalização de determinados valores, e
era respaldado de fora para dentro.
Isso efetivamente teve seus resultados. A experiência da Fundação é uma
experiência de sucesso: ela introduziu no Brasil o estudo da Economia e da
Administração.
Tudo isso veio de uma experiência internacional que introduziu aqui estes
novos valores de racionalização econômica e administrativa, de interesse
público. [... ] Veio de fora para dentro.

Bianor Cavalcanti faz ainda considerações acerca do papel atual da FGV
no Brasil em um novo contexto mundial, destacando a FGV como agente de
promoção nacional:

Hoje, primeiro, o mundo passa a ser global, então quando se fala em
globalização, não se refere mais a relações internacionais, a comércio
internacional. Globalização é funcionar em qualquer lugar, mesmo aqui
dentro, mesmo que não se tenha comércio internacional. É adotar padrões
globais. [... ]

o

Brasil de hoje não é mais o Brasil que importou os valores usando a
Fundação Getúlio Vargas. Então muda o papel da Fundação no contexto da
internacionalização, da globalização.
Agora o movimento se dá não só no sentido de fora pra dentro, como
também de dentro para fora, no sentido de projeção de país. Inclusive no
sentido de projeção de poder, de valores, de visão de mundo.
Esse hoje é também o papel da Fundação.

E cita dois exemplos de papel do think tank atualmente:

Eu costumo dar um exemplo dessa forma inversa de trabalhar. Veja o
fraque. Acabaram com um país inteiro, que tinha uma estrutura
razoavelmente montada. E fizeram o ataque com base em uma mentira que tinham armas de destruição em massa. Depois foi provado que era uma
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mentira. E não tinha lá nenhuma instituição nacional com credibilidade
internacional para chegar e dizer que era mentira.
Na década de sessenta, inicio da década de setenta, o Hudson Institute,
que é um think tank americano, abrigava o Herman Kahn, que depois foi
para Rand Corporation, um intelectual, um sábio. Ele veio com a ideia do
grande lago amazônico: construir um grande lago, e paralelamente veio
com prognósticos terríveis para o Brasil.
Ora, gênio por gênio nós também temos os nossos: Mario Henrique
Simonsen escreveu um livro em contraponto ao do Herman Kahn arrasando
os argumentos dele.
Já passamos daquela fase que a Fundação sempre fez: trocar alunos,
professores e pesquisadores do exterior virem para cá, publicar em revistas
estrangeiras - isso já é bê-á-bá. Não se trata de reverter o fluxo, mas criar
uma relação de idas e vindas, mais globalizadas.
Não se deve se prender só a Estados Unidos e Europa, temos que
desenvolver uma visão de compromisso com o resto da América, com a
África, ter uma visão global realmente.

Diane Stone ressalta que a internacionalização é fundamental para um
think tank manter sua credibilidade e influência:

Para os grandes think tanks, [internacionalizar-se é] uma evolução
necessária para manter status, reputação e um perfil público. A cooperação
internacional oferece validade internacional - é um sintoma da globalização.

Eduardo Marques, por sua vez, mostra a internacionalização como
necessidade estratégica da FGV:

Para a Fundação, o tema da internacionalização, em primeiro lugar, é uma
necessidade estratégica, ditada pelo fato de que hoje o mundo é global.
Em segundo lugar, embora [o Brasil] seja um país muito grande e poderoso,
temos de sair para buscar conhecimentos lá fora, buscar novas tecnologias,
assim como mostrar o que temos - e não é pouca coisa.

------------------------------

-----------

173

Eduardo Marques confirma o potencial da FGV para alavancar negócios
no exterior, divulgar a imagem do Brasil e sua própria. Para o gerente de relações
Internacionais da FGV, a Diretoria Internacional da organização tem como missão
promover esses objetivos e apoiar as unidades da FGV na internacionalização:

A FGV deve levantar discussões, levar a explicação do conhecimento do
país para o exterior. Muitas vezes o próprio país, a partir da estratégia de
expansão de sua imagem, não consegue mostrar aspectos que um órgão
independente consegue mostrar. E para um órgão independente mostrar,
tem que conhecer o país profundamente. Um think tank como a FGV,
envolvido na questão política do país, conhece esse país, pode falar disso.
Mas ao mesmo tempo temos que ser independente, de forma que o que
falamos lá fora não seja meramente um resultado de propaganda do
governo vigente.

E identifica oportunidades para a FGV no exterior:

No campo da Educação Executiva, [... ] podemos utilizar o modelo que a
FGV já tem no Brasil e implantá-lo fora. No campo de consultoria,
[podemos] aproveitar a experiência que já temos no Brasil, da credibilidade
que temos em assessorar governos de todos os níveis. [... ] Há demandas
tipicamente brasileiras na África e na América Central, por exemplo.

João Paulo Villela de Andrade observa que a FGV está dotada dos
instrumentos necessários à uma internacionalização exitosa:

Temos o linguajar para falar com outros think tanks, temos condições de
partir para o mundo e dialogar com todos, temos tudo que precisamos aqui
dentro.
Nossa meta é estar entre os 10 top think tanks mais influentes no mundo.
Como diz nosso presidente, é sair da gafieira para ir ao baile.

Enrique Mendizabal compartilha da visão de Cavalcanti de que atuar
internacionalmente não significa deixar de ter foco no país de origem, e faz distinção
entre TTs que são internacionais por definição, uma vez que se dedicam a Relações
Internacionais, daqueles que, não atuando na área, veem a internacionalização
como uma necessidade estratégica:
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o Overseas Development Institute e o International

Development Research
Centre não podem ser comparados a outros. Eles são internacionais por
definição; isto é, o seu foco é política pública internacional e espaços
públicos [policy]. Talvez para a Brookings, o Institute for Public Policy
Research e a Chatham House, é uma consequência natural. Mas não
vamos confundir temática global com foco de influência global. A Brookings,
o Institute for Public Policy Research e a Chatham House ainda
concentram-se em políticas públicas dos Estados Unidos e da Inglaterra.
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Variável 18: Globalização da agenda

"A Fundação é um mundo que se caracteriza por reunir todas as
Ciências Humanas e Sociais em um feixe único, com a possibilidade
ímpar de poder fazer pesquisas correlatas."
Franco Lo Presti Seminério
(D'ARAÚJO, 1999, p. 280).

Ideia-chave

Esta

variável

prospectiva

diz

respeito

à

formação

de

agendas

internacionais a partir do aumento de transborder policy problems.

Fundamentação teórica e empírica

Stone (2005) destaca o papel da internacionalização de agendas na
expansão internacional dos TTs. Por essa ótica, TTs ampliam seu escopo de
pesquisa para questões que transpassam as fronteiras locais, estimulados pela
popularização de transborder policy problems, especialmente quanto ao meio
ambiente, segurança, comércio e direitos humanos.

Um vetor que contribui para o aumento da demanda gerado pela
globalização da agenda é a necessidade dos setores públicos das nações por
pesquisa policy oriented, como atestam McGann e Johnson (2006).

Mais: os autores identificaram, dentre 13 indicadores de proliferação
internacional de TTs, o "aumento da demanda do setor público por análises
independentes' (McGANN e JOHNSON, 2006, p. 255).
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Os entrevistados destacam a importância de uma organização global para
tratar dos problemas mundiais. E, de forma especial, de o Brasil estar representado
nesse ambiente pela FGV.

Bianor Cavalcanti ressalta a importância e conveniência de uma
organização internacional de estudos para tratar dos problemas mundiais:

Essas questões de sustentabilidade têm certas leituras que não nos
interessam e não são verdadeiras necessariamente. Possivelmente as
nossas [leituras] são mais verdadeiras, mas, por outro lado, não podemos
negar que existem questões hoje que só vão encontrar soluções de
governança globais. Então para compatibilizar esses interesses nacionais
com interesses de governança global, para analisar esses assuntos, trazer
inteligência, ajudar o esclarecimento das nossas políticas públicas que
interagem com esse contexto - para tudo isso nós precisamos de uma
organização.

Flávio Carvalho de Vasconcelos lembra que de há muito tempo a FGV se
prepara para internacionalizar-se:

Estudamos o mundo [que faz parte das agendas internacionais]. Nossa
escola de Administração estuda o assunto. Nossa escola de Economia e de
Direito também.
Nosso centro de Ciências Sociais trata da
internacionalização há muito tempo. A Projetos presta serviço no exterior
regularmente, damos cursos para executivos estrangeiros aqui e lá fora.
Enfim, conhecimento e experiência não nos faltam.

João Paulo Villela de Andrade destaca um ponto essencial: os problemas
de hoje são mundiais, as organizações nacionais tem menos recursos para deles
tratar:

Os problemas hoje são mundiais. Acabou o tempo em que podíamos [a
FGV] nos dar ao luxo de, eventualmente, não dar às conexões de um
mundo globalizado o devido peso na análise das questões locais.
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Variável 19: Novos fóruns mundiais de integração

"A Fundação poderia ser um órgão catalisador, um centro de discussões.
Poderia ter um papel de aglutinação de interesses, de consolidação de
propostas, inclusive entrando em áreas que são novas como o processo
de integração de blocos regionais. "
Marcos Cintra
(O 'ARAÚJO, 1999, p. 272-273).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva se refere à formação de blocos e fóruns
regionais entre países.

Fundamentação teórica e empírica

Mercosul, União Europeia, APEC -

todos são exemplos de blocos

regionais de países que se formam a partir da dinâmica da globalização.

Novos desafios políticos, sociais e econômicos, antes locais, agora se
tornam não apenas internacionais, mas são também caracterizados por fortes traços
regionais. O efeito conjunto é a possibilidade de expansão das atividades dos TTs
tanks neste setor (VARGAS, 2008)

Temas importantes são debatidos em fóruns internacionais. Dentre
muitos, um exemplo mencionado por Taleb é o debate sobre como o fenômeno das
cidades globais, com altos graus de industrialização e urbanização, cuja viabilidade
em microrregiões do planeta é tema de debate constante nos fóruns internacionais
e, portanto, dos TTs (TAlES, 2007).
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Bianor Cavalcanti

lembra a formação

dos blocos nacionais e a

necessidade de uma organização intelectual que esteja apta a tratar dos problemas
criados por esta nova configuração:

o mundo está crescendo,

se unindo para se tornar mais forte. Precisamos
estar atentos, prestar atenção nos movimentos, participar das iniciativas. No
Mercosul, na Alca, na União Européia - precisamos estar lá, marcando
presença.

Eduardo Marques julga que nesses fóruns mundiais, os think tanks teriam
uma palavra proveitosa a dizer, em especial a FGV sobre o Brasil:

Veja a importância simbólica dos "donos do mundo" reunidos. Estão sempre
reunidos. Em tempos de crise há mais destaque. Em assuntos "quentes",
como o meio ambiente, há forte repercussão. Há também fóruns que não
são governamentais. Think tanks como o nosso precisam ter voz ativa,
participar, mostrar a cara do Brasil. Temos que levar nossos problemas e
nossas soluções, transpor nossas análises para o nível mundial e também
para o regional. Não é trivial, mas temos que fazê-lo.
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Variável 20: Projeção internacional das nações

"A Fundação tem que se tornar uma instituição nacional e tem que ter
projeção internacional. "
Alain Stempfer
(O 'ARAÚJO, 1999, p. 281).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva diz respeito ao movimento de expansão cultural,
econômica

e

social

das

nações

no

mundo

como

forma

de

se

projetar

internacionalmente.

Fundamentação teórica e empírica

Think tanks são veículos de promoção e defesa de interesses nacionais.
A internacionalização de Triple- T tanks tem propiciado o uso não oficial dessas
instituições como meio de projetar os interesses de Estados no exterior, quer por
meio da "exportação" direta de projetos e da promoção de valores nacionais, quer
servindo de plataforma para uma diplomacia informal em visitas de dignitários ao
exterior e outros eventos internacionais (KUCHARCZYK e KAZMIERKIEWICZ, n.d.)

Triple- T tanks atuam como agentes de disseminação de políticas e
práticas nacionais para outras nações. É o caso da defesa de movimentos de
privatização, de estratégias anticorrupção, de reformas administrativas, e de
conceitos diversos da New Public Management.

Aqui vale ressaltar o papel dos TTs locais como elementos vitais no
processo, pois desempenham o papel de "porta de entrada", ao interpretar e adaptar
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as "lições internacionais" ao contexto nacional, além de indicar os caminhos políticos
adequados. Esse é o caso da discussão intergovernamental das políticas mundiais
de Defesa (SCHENEIDER, 2003).

Bianor Cavalcanti mostra a necessidade que tem o Brasil de ter uma
instituição de estudos para tratar com credibilidade das questões da governança
mundial:

Um país do tamanho do Brasil, com as pretensões, com a força do Brasil,
precisa ter uma organização, um think tank com credibilidade internacional
que tenha estudos dessas questões centrais da governança mundial.

Eduardo Marques prevê a internacionalização da FGV para a próxima
década:

Acho que a Fundação daqui a dez anos terá saído do Brasil. E não apenas
a partir do conhecimento que ela leva, dos professores que viajam, do
intercâmbio que ela faz, das pessoas que manda para fora e também do
jeito que recebe, mas acredito que terá necessidade de fazer investimento
direto no exterior.
Não atuará em todas as cidades do mundo, mas em alguns lugares
específicos. Fará isso com e sem associação com entidades locais. E fará
isso de que maneira? Por meio das escolas e institutos, oferecendo serviços
no exterior, como os serviços que o IBRE presta aqui no Brasil. Ela vai se
instalar fora.

E menciona, então, a necessidade de cautela:

Agora, quando a FGV se instalar fora vai haver um movimento de reação.
Há entidades que se instalarão no Brasil, que não precisam ser think tanks,
mas podem ser universidades estrangeiras que têm muito prestigio e
recursos, que podem se estabelecer aqui em função das possibilidades do
mercado brasileiro de ensino.
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Renato Flôres ressalta que a internacionalização da FGV é fator
importante para a promoção dos interesses do Brasil:

Um vetor [da internacionalização da FGV] é o interesse que o Brasil
desperta no mundo. O Brasil está realmente num processo de
internacionalização, [ ... ] e está bem posicionado em relação às outras
economias do mundo. [ ... ] Nesse contexto, há uma demanda interna e
externa de inteligência sobre o Brasil muito grande. Seja internamente,
porque os problemas estão se diversificando, se tornando mais complexos,
seja externamente, porque há novas economias que querem conhecer o
Brasil e investir aqui. [... ]
Nós [da FGV] também estamos muito bem posicionados em relação a essa
demanda: seja pelo capital humano, seja por essa combinação de pessoas
dedicadas, com trabalhos na ponta da língua, seja uma consultoria, seja um
projeto, seja por termos um capital de pessoas que pensam coisas sobre
um ponto de vista acadêmico, mais teórico.
Hoje temos brasileiros que estão olhando para fora, que precisam de
subsídios para suas atividades nos mercados externos. Temos que gerar
inteligência, apoio, visão estratégica [para esses brasileiros].
Eu vejo a internacionalização da FGV como investimento de ajuda para os
sucessivos governos se situarem na cena internacional. [... ] Por exemplo,
pode-se pensar que um think tank como a Fundação Getulio Vargas poderia
ajudar o governo brasileiro a pensar opções para a política brasileira em
seus mais variados pontos de vistas: social, econômico, político, cultural,
militar, cientifico, tecnológico etc. Pensar isso em termos de America Latina.
Ou o que vamos fazer em relação à África? À China? Á Ásia? Acho que a
FGV é instrumento para ajudar a sociedade e os sucessivos governos a
entenderem melhor o país e suas possibilidades de projeção, e ajudar a, a
partir daí, a traçar estratégias.

--------------------

---

- -
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Variável 21: Reconfiguração de estados nacionais

"A Fundação Getulio Vargas teve um prestígio quase que de nação.
[..] Era uma instituição seriíssima e continua séria."
Levy Simoes
(O 'ARAÚJO, 1999, p. 287).

Ideia-chave

Esta variável prospectiva trata do enfraquecimento e fortalecimento dos
Estados Nacionais e seus efeitos sobre a agenda mundial.

Fundamentação teórica e empírica

Discute-se na literatura se alterações na configuração das nações e
blocos nacionais, a exemplo do ocorreu na ex-União Soviética e nos estados da
Europa Central e Oriental, são oportunidades para TTs.

McGann defende que TTs locais tendem a se enfraquecer quando da
abertura

econômica

e

política

de

seus

estados

nacionais,

incentivado

concentração de mercado na medida em que grandes players -

a

pelo autor

chamados "elite class of mega think tanks", fortalecem suas participações no
mercado ao operarem em níveis nacional, regional e internacional, com elevado staff
e orçamento. (McGANN, 2007a, p. 10).

No entanto, nem sempre o que ocorre na reconfiguração das nações é
uma maior presença de regimes com abertura política e econômica. Em casos de
fechamento e restrição de liberdades, os think tanks precisam ter cuidado com o que
Buldioski chama de "supermarket approach":
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Em uma conferência que fui recentemente num país da região européia, um
funcionário de alto escalão lembrou várias vezes aos participantes que a
União Européia oferece a seus vizinhos uma variedade de instrumentos à
sua escolha. Cada país vizinho é convidado a fazer uma seleção desta lista
e se concentrarem somente naqueles que têm um propósito político.
Olhei em volta do salão da conferência e, surpreendentemente, não vi
grande entusiasmo democrata nos rostos dos muitos funcionários do
governo deste país vizinho e não muito democrata.
Por um momento eu senti, apesar de acreditar na abordagem de integração
da União Européia, que eu estava em um 'supermercado' onde a UE ergue
uma faixa de 'leve o que você acha que o agrada". Esta "abordagem de
supermercado" leva estes países próximos e não muito democratas a um
ponto onde um grupo da elite local entra na "loja" e enche suas cestas com
caviar negro e caros vinhos franceses?
Simultaneamente, o resto da população só podia vislumbrar as fartas e
brilhantes prateleiras para verem que não poderiam adquirir nada com os
seus poucos manats, laris, drams, lei or hrivnas nos bolsos. Em vez disso,
andam pela rua ganhando dinheiro no "antigo estilo soviético" na loja da
esquina. Esta loja, surpreendentemente [ou não] ainda está fazendo bons
negócios e prosperando. (BULDIOSKI, 2007, p. 48).

E complementa:

O sistema educacional não mudou significativamente desde a época
soviética, perdendo a força qualquer pensamento liberal emergente. Há
também espaço limitado, ou falta de independência da mídia ou espaço
aberto para debates de políticas públicas, que trava o trabalho de think
tanks que necessitam destes espaços para estimular o debate público. Os
políticos são frequentemente muito passivos para vender os seus votos por
uns poucos dólares, como o único palpável resultado das eleições.
Finalmente, considerando-se que a maioria dos fundos para think tanks vem
de doadores ocidentais ou organizações internacionais, estas organizações
correm o risco de serem rotuladas de "Agentes Ocidentais". é o papel de
think tanks de encontrar um ótimo equilíbrio entre ser relevante e útil em tais
circunstâncias. (BULDIOSKI, 2007, p. 54-55).
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7

Incertezas-críticas prospectivas para Triple- T tanks

"Verificávamos onde havia deficiências e
procurávamos corrigi-Ias.
Conforme verificávamos as deficiências mais gritantes,
procurávamos atacá-Ias. "
Octavio Gouvêa de Bulhões,
referindo-se ao trabalho na FGV.
(D·ARAÚJO, 1999, p. 49).

o

capítulo 5, ao introduzir técnica da Análise Estrutural Prospectiva,

demonstra que, no conjunto de variáveis prospectivas, destacam-se aquelas que
apresentam uma característica única: influem mais no sistema que são por ele
influenciadas. A essas variáveis a Prospectiva chama de incertezas-críticas
prospectivas - elementos fundamentais para um planejamento que se adapte às
situações de incerteza (MELO, 2001) que caracterizam o ambiente dos Triple-T

tanks, como apresentado no capítulo 5 e aprofundando no 6. Matematicamente, as
incertezas-críticas têm elevada motricidade (capacidade de influenciar) e baixa
dependência (capacidade de serem influenciadas).

Neste ponto, faz-se necessário um método de seleção, um critério para
identificação das variáveis prospectivas que apresentam maior poder de influência
em relação às demais no sistema Triple- T tank.

O capítulo 1, que trata da Metodologia, esclareceu a questão: o método
aqui utilizado é o da Análise Estrutural por meio do Modelo URCA.

Este capítulo apresenta os resultados da aplicação do Modelo URCA de
Análise Estrutural às 21 variáveis prospectivas para Triple- T tanks que foram
descritas na seção anterior. O output desta operação são as incertezas-críticas
prospectivas para Triple- T tanks, cuja identificação é o objetivo primeiro desta
pesquisa.
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Comparativamente à Figura 1, o capítulo dá conta da etapa assinalada na
Figura 29.

Figura 29 - Diagrama metodológico do capítulo 7.

o

passo inicial da análise consiste em estabelecer relações entre as

variáveis prospectivas. Para tanto, se utiliza a Matriz Estrutural, que faz parte do
Modelo URCA, como mostra o item a seguir.

7.1

O modelo URCA aplicado aos Triple-Ttanks

"Ainda há um hábito respeitoso de não voar muito alto."

Paulo Rabello de Castro,
referindo-se à suposta resistência da FGVem inovar.
(D'ARAÚJO, 1999, p. 272)

A estratégia de tratamento de dados, descrita na Metodologia deste
trabalho, prevê que as relações entre as 21 variáveis prospectivas para Triple- T
tanks são definidas, inicialmente, pelo autor da pesquisa, tomando por base os

dados coletados em bibliografia e na pesquisa de campo.
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Figura 32 - Matriz Resultado do Modelo URCA para Triple- T tanks.
Fonte: Modelo URCA aplicado a Triple-T tanks.
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o

resultado do cálculo dos graus de dependência e motricidade das 21

variáveis prospectivas feito pelo Modelo URCA de Análise Estrutural (que são,
respectivamente, as somas das colunas e linhas da

Figura 32) está resumido na

Figura 33.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

VARIABlES
Quadro técnico
Corpo dirigente
Interdisciplinaridade
Exposição em mídia
Re!acionamento com o poder
Adaptação à conjuntura econômica
Ênfase em atividades acadêmicas
Relacionamento com atores privados
Inovação em produtos e processos
Concorrência de ONGs, consultorias, web e similares
Concorrência entre think tanks
Especialização de think tanks
Autonomia política e legal
Diversificação e sllstenfabilidade financeira
Liberdade de pesquisa
Redes de cooperação
Internacionalização de think tanks
Globatização da agenda
Novos fóruns mundiais de integração
Projeção internacional das nações
Reconfiguração de estados nacionais

DEP

398.954
389.629
560.479
560.479
486.589
559.531
560.479
560.479
535.281
505.460
560.479
560.479
535.281
560.479
560.479
531.498
433.241
553.764
433.241
560.479

Legenda:
VARIABLES: variáveis
DEP: grau de dependência da variável
MOT: grau de motricidade da variável
Figura 33 - Dependências e motricidades das variáveis prospectivas.
Fonte: Modelo URCA aplicado a Triple- T tanks.

MOT

506.842
503.493
431.665
491.956
487.386
371.744
480.780
491.462
564.404
537.764
542.083
525.940
531571
502.823
562.654
482.558
559.687
548.175
567.285
548.175
567285
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Após o cálculo das motricidades e dependências, o modelo URCA
hierarquiza as variáveis prospectivas conforme suas influências nas demais, ou seja,
suas

motricidades.

Este

procedimento

dá

origem

a

oito

incertezas-críticas

prospectivas para Triple- T tanks, conforme disposto na Figura 34.

MOTRIC.
HIERARCHY
559687
548.175
548.175
542.083
537.764

-----~

2
3
4

5
6
7

8

- ...

DRIVERS
S
Internacionalização de think tanks
Globalização da agenda
Projeção internacional das nações
Concorrência entre think tanks
Concorrência de ONGs. consu~orias, web e similares

_~._.

17.
18.
20
11.
10

__

.~--_._-

506.84211. Quadro técnico
503.493 2. Corpo dirigente
502.823 14. Diversificação e sustenfabilidade financeira

Legenda:
MOTRIC. HIERARCHY: Hierarquia de motricidade
DRIVERS: Incertezas-críticas
Figura 34 - Incertezas-críticas prospectivas para Tríple- T tanks.
Fonte: Modelo URCA aplicado a Triple- T tanks.

Vale recordar que as descrições e fundamentações teórica e empírica das
incertezas-críticas são discutidas no capítulo 6.

o

plano motricidade-dependência, conforme visto no capítulo 5, permite

boa visualização das variáveis prospectivas em relação aos seus graus de
motricidade e dependência.

o gráfico,

exibido pela Figura 35, apresenta a classificação das variáveis

prospectivas em relação às suas motricidades e dependências.

Nele, as linhas tracejadas assinalam as médias da motricidade e
dependência que, por definição, são iguais (pois em um sistema fechado a soma da
"influência exercida" é igual à soma da "influência recebida"). Como admite o
método, 5% de tolerância foram concedidos às médias.
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Plano motricidade-dependência para Triple-Ttanks
Tolerância: 5%

1\"
13+
12+
Quadrante IV

Quadrante 111

Quadrante I

Quadrante 11

03
452.372

402.372

+-____.____c _________, _ _.~____ ~------~~~---.~.Q.
......
6 -••.- - - -•. -r--~-_------_-~--

399.439

419.439

439.439

459.439

479.439

499.439

519.439

539.439

559.439

Dependency

Legenda:
Variável 01:
Variável 02:
Variável 03:
Variável 04:
Variável 05:
Variável 06:
Variável 07:
Variável 08:
Variável 09:
Variável 10:
Variável 11:
Variável 12:
Variável 13:
Variável 14:
Variável 15:
Variável 16:
Variável 17:
Variável 18:
Variável 19:
Variável 20:
Variável 21:

Quadro técnico
Corpo dirigente
Interdisciplinaridade
Exposição em mídia
Relacionamento com o poder
Adaptação à conjuntura econômica
Ênfase em atividades acadêmicas
Relacionamento com atores privados
Inovação em produtos e processos
Concorrência de ONGs, consultorias, web e similares
Concorrência entre think tanks
Especialização de think tanks
Autonomia política e legal
Diversificação e sustentabilidade financeira
Liberdade de pesquisa
Redes de cooperação
Variável 03: Internacionalização de think tanks
Globalização da agenda
Novos fóruns mundiais de integração
Projeção internacional das nações
Reconfiguração de estados nacionais

Figura 35 - Plano motricidade-dependência para Triple- T tanks.
Fonte: Modelo URCA aplicado a Triple- T tanks.

As variáveis localizadas no Quadrante I apresentam baixa motricidade e
baixa dependência em relação à média. Conforme a classificação apresentada no

--------------------------------------.
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capítulo 5, são variáveis desconectadas do sistema, pois pouco o influenciam e por
ele pouco são influenciadas. São elas:

./ Variável 03: Interdisciplinaridade
./ Variável 06: Adaptação à conjuntura econômica

As variáveis prospectivas encontradas no Quadrante 11 são dependentes
do sistema, uma vez que têm alta dependência e baixa motricidade. Como trata-se
de sistema com elevado grau de inter-relacionamento entre as variáveis, não foram
identificados pelo modelo variáveis dependentes.

Aquelas localizadas no Quadrante 111 têm motricidade e dependência
superior à média, o que as torna variáveis de ligação. São elas:

./ Variável 04: Exposição em mídia
./ Variável 05: Relacionamento com o poder
./ Variável 07: Ênfase em atividades acadêmicas
./ Variável 08: Relacionamento com atores privados
./ Variável 09: Inovação em produtos e processos
./ Variável 12: Especialização de think tanks
./ Variável 13: Autonomia política e legal
./ Variável 15: Liberdade de pesquisa
./ Variável 16: Redes de cooperação
./ Variável 19: Novos fóruns mundiais de integração
./ Variável 21: Reconfiguração de estados nacionais

As oito variáveis prospectivas que se encontram no Quadrante IV, por
possuírem alta motricidade e baixa dependência, são as incertezas-críticas
prospectivas do sistema, cuja identificação é o objetivo primeiro deste trabalho. Elas
estão relacionadas na Figura 34. A seguir são efetuadas considerações introdutórias
sobre as incertezas-críticas prospectivas à luz da estratégia organizacional.
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7.2 Incertezas-críticas e desafios estratégicos para Triple-T tanks: um
roteiro

"Se você me perguntar qual é o futuro da FGV, eu diria que ela tem que
se posicionar como um centro modernizador do país. [' ..I As grandes
reformas deveriam ser debatidas aqui. "
Marcos Cintra
(D'ARAÚJO, 1999, p. 272).

As incertezas-críticas prospectivas são as variáveis que têm potencial
para "moldar" o futuro dos Triple- T tanks. Dentre as diversas funções das incertezascríticas no processo de planejamento estratégico de uma organização, três merecem
destaque.

Em primeiro lugar, as incertezas-críticas prospectivas são fundamentais
para a elaboração de cenários prospectivos que, por sua vez, orientam o
planejamento estratégico.

Os cenários são construídos a partir de hipóteses sobre a configuração
futura das incertezas-críticas: para cada combinação de hipóteses futuras sobre o
estado das incertezas-críticas haverá um correspondente cenário prospectivo
(GODET,

2006;

MARQUES,

2008;

PORTER,

1990;

SCHNAARS,

1997;

SCHWARTZ, 2003).

Segundo, as incertezas-críticas prospectivas atuam como variáveis a
monitorar. Como sua influência sobre os Triple- T tanks é substancial, variações no
comportamento das incertezas críticas, ainda que contem com baixa probabilidade
de ocorrência (afinal são incertezas), têm o potencial de gerar profundas
consequências para a organização (afinal são críticas) (GEORGOFF e MURDICK,
1986; RAMíREZ, 2008).
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Por fim, as incertezas-críticas prospectivas sugerem desafios estratégicos
para os Triple- T tanks, uma vez que atuar sobre elas no presente significa influir no
futuro das instituições. Por sua vez, esses desafios demandam respostas e
consequentes posicionamentos, funções do planejamento estratégico (ANSOFF,
1990; DAY e REIBSTEIN, 1997; HILL e JONES, 1998; MINTZBERG, 1994;
SELSKY, VAN DER HEIJDEN e RAMíREZ, 2008).

Como cabe à gestão estratégica trabalhar para a construção de um
ambiente futuro promissor, tornar as incertezas-críticas "favoráveis" (ou posicionar a
organização de forma a torná-Ias favoráveis) é uma missão essencial.

Está fora do escopo deste estudo avaliar as respostas e posicionamentos
estratégicos que

Triple- T tanks possam adotar em função

dos resultados

prospectivos.

No entanto, permite-se aqui analisar - sem a pretensão de esgotar
assunto - os desafios estratégicos que as incertezas-críticas prospectivas propõem
aos Triple- T tanks. Tomando-se por base o referencial bibliográfico e as entrevistas
com executivos e especialistas no tema, os comentários são, antes, uma proposta
de roteiro para reflexão estratégica.

Antes, porém, para fins didáticos, e considerando que as oito incertezascríticas possuem características que permitem agrupamento sem prejuízo de
significado, quatro grupos de incertezas-críticas são gerados, como revela o Quadro
11.
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Grupo de incertezas-críticas

Incerteza-crítica

Internacionalização de think tanks

Global ização

Globalização da agenda

Projeção internacional das nações

Concorrência entre think tanks
Concorrência
Concorrência de ONGs, consultorias, web e similares

Quadro técnico
Recursos humanos
Corpo dirigente

Financiamento

Diversificação e sustentabilidade financeiras

..

Quadro 11 - Grupos de Incertezas-cntlcas prospectivas para Tnple- T tanks .

7.2.1 Incertezas-críticas e desafios estratégicos no grupo Globalização

"Se cada país pudesse dispor de uma instituição como a FGV, isto seria
uma grande bênção. Ele teria um manancial onde novas ide ias e o
conhecimento essencial ao progresso social e econômico fluiriam atual e
simultaneamente com muitos outros setores."
Donald C. Stone
(FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, 1973, p. 85).

o

grupo

globalização

contém

as

incertezas-críticas

prospectivas

Internacionalização de TIs, Globalização da agenda e Projeção internacional das
nações - todas definidas no capítulo 5.
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Tanto a literatura quanto os dados coletados em campo revelam duas
dimensões da questão: uma positiva para os Triple- T tanks, outra que se vislumbra
como ameaça.

No primeiro aspecto, à medida que a agenda global converge para
assuntos transnacionais, Triple- T tanks tendem a registrar aumento da demanda por
seus serviços.

Afinal, temas como aquecimento global, narcotráfico e terrorismo

extravasam as fronteiras e requerem diagnósticos, análises e propostas de solução
proporcionais à dimensão e relevância das questões, incentivando policymakers e
políticos em geral a buscar apoio na credibilidade e reputação científica dos Triple- T
tanks (McGANN, 2009a).

Ainda nos aspectos positivos, think tanks representam suas nações,
levam valores e defendem interesses no exterior; não se furtam a fazer uso da
confiabilidade e (suposta) neutralidade que o rótulo evoca. Aqui, uma vez mais, a
expansão política, econômica e cultural das nações tem efeitos benéficos sobre os
Triple- T tanks, conforme atestam Stone & Chair (2007) e, em entrevistas, Bianor
Cavalcanti, Eduardo Marques e Renato Flôres.

Fato é que a globalização afeta de forma contundente os TTs. A partir da
consolidação de estados e entidades não-governamentais, novos atores surgem no
panorama mundial - por vezes dispostos a financiar a quem emprestar credibilidade
a suas ideias e interesses.

Se internacionalizar-se foi no passado uma promissora tendência, hoje é,
sobretudo, uma questão de sobrevivência. Trata-se de se fazer presente no debate
de políticas globais, quer participando de eventos internacionais, quer estabelecendo
parcerias

em

projetos

no

exterior,

quer

estabelecendo

bases

em

países

estrangeiros.

No entanto, ao atuarem no exterior, Triple-T estão sujeitos a reações da
concorrência internacional em seu país de origem, o que permite antever os
seguintes desafios estratégicos:
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a) internacionalizar-se

requer

o

desenvolvimento

de

estratégias

competitivas e colaborativas internacionais. É preciso, por exemplo,
desenvolver metodologias de avaliação de potenciais aliados para
selecionar os parceiros (BOUCHER e WEGRZY, 2004);
b) internacionalizar-se

demanda

mapeamento

das

reações

dos

concorrentes, com desenho de cenários prospectivos e estratégias de
reação e contrarreação. Para enfrentar os concorrentes em potencial,
é preciso formular estratégias de antecipação a fim de reduzir conflitos
desnecessários, incluindo sinalizações indiretas e elevação das
barreiras de entrada;
c) internacionalizar-se exige o desenvolvimento de equipes de perfil de
negócios, que sejam suficientemente agressivas para perseguir com
sucesso as oportunidades que o mundo oferece e suficientemente
cautelosas para não comprometer a reputação científica e, em
consequência, a credibilidade dos Triple- T tanks;
d) internacionalizar-se envolve estabelecer bases em locais estratégicos.
Como afirma McGann em entrevista para esta pesquisa, a expansão
internacional da FGV, dadas as características de tamanho e escopo
da organização, passa pela fundação de escritórios em cidades
estratégicas, como WashingtonlDC, Bruxelas e Pequim.

Nesse contexto, para as incertezas-críticas prospectivas associadas à
globalização, a gestão da credibilidade, que consolida e aumenta os atributos de
influência, independência e reputação científica, é essencial para Triple- T tanks
lidarem com os desafios estratégicos do novo tempo.

No que diz respeito à independência, em suas dimensões política,
econômica, legal e acadêmica, ela dota os Triple- T tanks de autonomia para decidir
o que, quando, como, onde e com quem se internacionalizar. De forma análoga, o
atributo reputação científica credencia Triple- T tanks para atuar internacionalmente
com credibilidade.
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Assim, trata-se de gerenciar os atributos não apenas para defender-se
das ameaças que a globalização produz, mas, sobretudo, para tornar os Triple- T
tanks aptos a usufruir das novas oportunidades que o fenômeno proporciona.

7.2.2 Incertezas-críticas e desafios estratégicos no grupo Concorrência

"Hoje, o principal problema da Fundação é basicamente este: ela não
tem mais a mesma demanda por parte da estrutura privada e do governo
[...}. Mas ela tem um grande asset, que é a dignidade."
Caio Tácito
(D'ARAÚJO, 1999, p. 290).

o

grupo

globalização

contém

as

incertezas-críticas

prospectivas

Concorrência entre think tanks e Concorrência de ONGs, consultorias, web e
similares.

As descrições das variáveis prospectivas para Triple- T fanks efetuadas no
capítulo 5 demonstram que há consenso quanto ao efeito do acirramento da
concorrência sobre os Triple- T tanks. Autores e entrevistados, especialistas e
gestores - todos apontam as incertezas-críticas relacionadas à concorrência como
elemento-chave no futuro dessas organizações.

A evolução das tecnologias de comunicação e de processamento de
dados, cada vez mais baratas e melhores, torna mais fácil que TTs menores,
dispondo de recursos limitados, atuem no mercado de geração e disseminação do
conhecimento (ABELSON,

2007).

Esses novos atores competem com TTs

tradicionais se não de forma equiparada, pelo menos com diferencial que torna seus
serviços mais competitivos.

o

mesmo se dá com TTs criados por governos. Essas instituições se

esforçam para aparentar independência, mas funcionam em geral como veículos de
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legitimação de políticas oficiais (McGANN, 2000). Naturalmente, governos não
poupam esforços para promovê-los.

A tendência de especialização é considerada forte ameaça ao futuro dos
Triple- T tanks (BULDIOSKI, 2007). Por detrás da opção estratégica pela redução do

foco estão as restrições de financiamento que o acirramento da competição impõe.

Hoje, especializa-se para assegurar influência e manter fluxo de recursos,
atraindo financiadores interessados em estudar e promover causas em especial.

Especializa-se também para melhorar o atributo reputação acadêmica,
tornando-se aos olhos da sociedade (e principalmente dos clientes) ainda "mais
especialistas" no tema, área ou público-alvo que a especialização enfoca.

Assim, o aparente trade-off, tantas vezes citado na literatura, entre
especialização e generalismo apenas tangencia o desafio estratégico fundamental
que enfrentam os Triple- T tanks: como sobreviver em ambientes de competição
acirrada.

Um caminho para lidar com o desafio da especialização da concorrência
parece ser reforçar os atributos (sempre eles) com as habilidades e recursos que
think tanks especializados não dispõem.

Afinal, estreitar o foco em tempos de problemas cada vez mais complexos
sugere "remar contra a maré". Logo, se há uma forma de encarar os desafios
estratégicos que o grupo de incertezas-críticas relacionadas à concorrência revela, o
caminho passa pelo reforço da reputação científica por meio da multidisciplinaridade,
da interdisciplinaridade, da independência e da inovação.

Integrar as atividades acadêmicas, oferecendo soluções que atravessem
as paredes das disciplinas, é uma resposta ao desafio estratégico imposto pela
especialização que TTs com as características dos Triple- T tanks podem oferecer.

200

É importante que avanços sejam alcançados nesta área antes que
soluções satisfatórias sejam vislumbradas por TTs especializados por meio de redes
de conhecimento ou recursos similares.

7.2.3 Incertezas-críticas e desafios estratégicos no grupo Recursos Humanos

"Sabe o que eu fiz? Mandei prender todos - professores e alunos. "
Luiz Simões Lopes a Getulio Vargas,
ao saber que avaliadores dos concursos organizados pela
FGV ministraram aulas para candidatos, comprometendo a
credibilidade da equipe.
(D'ARAÚJO, 1999, p. 12).

o

grupo recursos humanos engloba as incertezas-críticas prospectivas

Quadro técnico e Corpo Dirigente, conforme definições apresentadas no capítulo 5.

No que se refere à qualidade do corpo técnico, pode-se afirmar que
apresentam os seguintes desafios, aqui descritos em forma de necessidades
estratégicas:

a) os quadros técnicos devem apresentar múltiplas habilidades: precisam
desempenhar o papel de acadêmico, consultor, policy entrepreneur,
jornalista e executivo de marketing (McGANN, 2007b);
b) precisam ser ponto de referência de credibilidade, reputação científica,
independência

e

influência

para

financiadores

e

governos

(MENDIZABAL,2009c);
c) devem ser capazes de "traduzir" os resultados científicos de forma
rápida e inteligível aos policymakers (McGANN, 2000).

Nota-se, portanto, que a tensão entre rigor acadêmico (supostamente
inapropriado para lidar com policymakers) e influência (ser capaz de "falar a língua"
dos policymakers) (McGANN, 2009a; STONE, 2005) é tratada na incerteza-crítica
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corpo técnico, pois a excelência dos pesquisadores e a composição das equipes
podem oferecer respostas adequadas ao problema.

A importância da incerteza-crítica prospectiva Corpo Dirigente é resumida
por McGann: "a liderança define o sucesso de think tanks" (McGANN, 2009b, p. 4).
Eis alguns desafios estratégicos que a alta direção de Triple- T tanks enfrenta:

a) gerenciar a proximidade com o poder (McGANN, 2009a): não estar
próximo dos governos a ponto ser por eles influenciado, nem longe
a ponto de parecer não exercer influência alguma;
b) minimizar a ingerência de interesses políticos na organização
(MENDIZABAL e SAMPLE, 200ge);
c) controlar a qualidade dos métodos de pesquisa (MENDIZABAL,
2009b);
d) zelar pela interdisciplinaridade;
e) promover a expansão e definir posicionamentos estratégicos.

Visibilidade não necessariamente se traduz em substantiva influência.
Opostamente, visibilidade, se não bem administrada, compromete a influência e a
credibilidade (MENDIZABAL, 2009c): é preciso ter equipes treinadas para lidar com
a mídia, controlar a qualidade da exposição e estabelecer mecanismos formais de
avaliação.

De forma semelhante, desenvolver capacidades de comunicação pode
prejudicar o rigor acadêmico se houver restrições financeiras, como costuma ocorrer
em países em desenvolvimento, pois recursos seriam canalizados para iniciativas de
promoção, em prejuízo de investimento em pesquisa independente e de qualidade
(MENDIZABAL,2009c).

Uma vez mais, cabe à liderança estabelecer o rumo, zelar para que o
rigor acadêmico não seja sacrificado em nome da visibilidade, da exposição em
mídia.
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7.2.4 Incertezas-críticas e desafios estratégicos no grupo Financiamento

"A FGV tem que ganhar dinheiro de um lado para poder, de outro,
sustentar coisas que não são rentáveis. "
Julian Chacel,
sugerindo o modelo de financiamento de pesquisas.
(D'ARAÚJO, 1999, p. 277).

A incerteza-crítica Diversificação e sustentabilidade financeiras revela o
desafio de sobreviver em mercados em que a competição é acirrada e as fontes de
recursos são escassas. A variável prospectiva é descrita em detalhes no capítulo 5.

Para essa incerteza-crítica a diversificação de clientes e serviços é fator
chave na medida em que reforça o atributo independência - várias fontes de
recursos permitem que financiadores não exerçam influências perversas sobre a
agenda de pesquisa, o que comprometeria a reputação científica do Triple- T tank.

Um caminho sugerido na literatura é tornar transparentes as fontes de
financiamento, se não a ponto de revelar informações financeiras confidenciais, pelo
menos até onde a população seja capaz de compreender que a organização não
depende do governo para existir e trabalhar bem.
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Conclusão

"Fico pensando no futuro da Fundação. [..]
Meu receio é quanto ao futuro do Bras/f.
O futuro da Fundação depende do futuro do Brasil."

Levy Simões
(O'ARAÚJO, 1999, p. 287).

Think tanks são atores sociais importantes. Sua influência se estende por

toda a sociedade - suas ideias são discutidas com interesse, suas análises são
recebidas com atenção.

Poderosos, esses institutos unem por uma "ponte" os mundos do
conhecimento e da política, e contribuem para jogar por terra o falso dilema entre
teoria e prática.

o

objetivo deste trabalho é identificar as incertezas-críticas prospectivas

para think tanks. Não para os diversos tipos de organizações que adotam o rótulo e
dão origem à multiplicidade de definições e tipologias aqui discutidas, mas para um
TT de características particulares, a que se batizou de think-transmit-and-technical
advisory tank, ou simplesmente Triple- T tank.

Definir Triple- T tank é um primeiro desafio enfrentado pela pesquisa. A
tarefa foi realizada a partir de atributos que a revisão bibliográfica e as entrevistas de
campo permitiram identificar. Cinco são os atributos comumente associados aos
Triple- T tanks: independência política, legal, acadêmica e financeira; ilibada

reputação científica; grande influência nas decisões de políticas públicas; atuação
voltada à promoção do desenvolvimento da sociedade; e alta credibilidade perante a
sociedade. Verificou-se também que os atributos são interdependentes - geri-los
exige levar em conta as influências recíprocas por eles exercidas. Triple- T tanks
possuem concomitantemente todos os cinco atributos, o que não ocorre com os
demais tipos de TTs analisados no trabalho.
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Atendendo a esse critério, define-se Triple- T tank como organizações
independentes e dotadas de credibilidade com os objetivos precípuos de: a)
influenciar a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas; e b)
contribuir para a resolução de problemas da sociedade, e, consequentemente, para
seu desenvolvimento.

Para dar conta desses propósitos, Triple- T tanks dedicam-se a gerar e
difundir conhecimento por meio de atividades de pesquisa, análise, ensino e
aconselhamento técnico. Sua atuação é multidisciplinar, interdisciplinar e está
fundada em elevada reputação científica. Dessa forma, Triple- T tanks promovem a
melhoria na qualidade das decisões de gestores públicos e da coletividade em geral.

A literatura e os relatos dos oito entrevistados -

cinco gestores

estratégicos da Fundação Getulio Vargas e três pesquisadores internacionais
dedicados ao tema - dão origem a 21 variáveis prospectivas que influem no futuro
dos Triple- T tanks. Esse conjunto de variáveis é, então, submetido à Análise
Estrutural por meio do modelo URCA, de Marques (1988; 2007; 2008), que,
considerando as inter-relações qualitativas, as hierarquiza de acordo com o grau de
influência em relação às demais.

o resultado da análise dá

conta do objetivo final deste estudo: apontar as

variáveis prospectivas que possuem maior capacidade de influir sobre o sistema, ou
seja, as incertezas-críticas para Triple- T tanks.

São oito as incertezas-críticas identificadas: Internacionalização de think
tanks; Globalização da agenda; Projeção internacional das nações; Concorrência

entre think tanks; Concorrência de ONGs, consultorias, web e similares; Quadro
técnico; Corpo dirigente; e Diversificação e sustentabilidade financeiras.

Para fins didáticos, as semelhanças entre as naturezas das incertezascríticas prospectivas autorizam sua consolidação em quatro grupos: globalização,
concorrência, recursos humanos e financiamento.
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Adicionalmente, análises preliminares acerca dos desafios estratégicos
que esses grupos de incertezas-críticas inspiram na construção do futuro dos TripleT tanks foram realizadas. Observa-se, então, que Triple- T tanks enfrentam sérios

desafios, como atuar globalmente, enfrentar a concorrência de TTs especializados,
lidar com redes de conhecimento, manter a qualidade dos quadros técnicos,
propiciar condições para o exercício de uma liderança eficaz e diversificar suas
fontes de receita.

Como se nota ao longo do trabalho, é lícito afirmar que a literatura sobre
TTs está repleta de observações de caráter normativo. Diz-se que os TTs precisam
estar atentos à lista dos "mais": devem buscar mais independência, mais rigor, mais
influência, mais visibilidade, mais credibilidade (McGANN, 2000; McGANN, 2002;
McGANN, 2007b).

Afirma-se também que para TTs não são negociáveis a alta qualidade de
pesquisa, a substantiva influência sobre policymakers, a visibilidade, a credibilidade
e a relevância (STONE, 2005; STONE e CHAIR, 2007).

Alega-se que quesitos como qualidade e rigor são fundamentais para o
desempenho dessas instituições (MENDIZABAL, 2008; MENDIZABAL e YEO, 2009;
MENDIZABAL, 2009b).

Ora, que novidade há nisso? Basta uma simples análise da natureza dos
Triple- T tanks e a importância desses atributos torna-se evidente, é óbvia.

Nesse sentido, fica claro que a contribuição da literatura na formulação de
estratégias que permitam aos Triple- T tanks superar os desafios impostos pelo
ambiente é - como reconhecem os próprios especialistas - precária e incipiente.

Os caminhos oferecidos parecem não dar conta da complexidade do
desafio: internacionalização, qualificação profissional, multi e interdisciplinaridade,
diversificação de fontes de recursos, e soam como propostas repletas de "o que
fazer" e carentes de "como fazer".
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Dessa forma, Triple- T tanks veem as observações da bibliografia mais
como uma declaração de intenções, uma lista de desejos, que como proposições
estratégicas viáveis, coerentes e promissoras.

As

incertezas-críticas

prospectivas

apontadas

neste

trabalho

não

preenchem essa lacuna, pois a tarefa não faz parte do escopo da pesquisa. Antes, o
objetivo do estudo foi identificá-Ias, e foi atingido em plenitude.

No entanto, as incertezas-críticas e seus desafios fornecem pistas,
apontam direções ao viajante, mas não se pretende - e deste trabalho isso não se
espera - tomá-lo pela mão e levá-lo ao destino. A tarefa caberá a quem no futuro se
aventurar no tema.

Sugestões para estudos futuros

Sugere-se ampliar a pesquisa para o desenho de cenários prospectivos
para a FGV. Esses cenários, por assumirem horizontes de tempo pré-estabelecidos,
permitirão que hipóteses sobre o comportamento futuro das incertezas-críticas
prospectivas forneçam apoio para a elaboração de cenários.

A construção de cenários prospectivos demandará tempo, recursos e
acesso a informações estratégicas de que esta pesquisa não dispunha e que não
fazem parte de seu escopo. Os cenários prospectivos são essenciais à formulação
estratégica: é preciso prospectar para onde se vai, para onde se quer e não se quer
ir, levando em consideração as rupturas no ambiente.

Outra complementação desta pesquisa é a análise das estratégias de
atores, que permite identificar e sugerir alianças para consecução dos objetivos
estratégicos.
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Finalmente, sugere-se a formalização do modelo de relações entre
atributos dos Triple- T tanks com ênfase no conceito de gestão da credibilidade,
assim como em mecanismos de medição de influência dos Triple- T tanks no
processo de formulação e implementação de políticas públicas. Em ambas as
sugestões, testes empíricos serão bem-vindos.

Por certo, o fascínio do tema despertará outras tantas possibilidades de
pesquisa. O autor desta dissertação está seguro que elas provocarão no futuro
estudioso a mesma satisfação que lhe permite tomar para si as palavras de Luiz
Simões Lopes, fundador e primeiro presidente da Fundação Getulio Vargas que,
após quase meio século de dedicação à FGV, declarou:

"Hoje posso dizer que estou feliz. "
Luiz Simões Lopes, 1990.
(D"ARAÚJO, 1999, p. 23).
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Apêndice A - Roteiro das entrevistas

Parte I: Introdução - abertura da entrevista (5 minutos)

./ Agradecer a atenção. Explicar tema e objetivos do trabalho .
./ Apresentar e validar o conceito de Triple- T tank utilizado .
./ Esclarecer que o escopo de pesquisa é geral, sendo a FGV um caso particular .
./ Confirmar se o entrevistado concorda com a classificação da FGV como um
Triple- T tank .

./ Apresentar o encadeamento lógico do trabalho e o desenho metodológico.

Parte 11: Roteiro geral- investigação ampla do tema (15 minutos)

Nesta conversa, vamos refletir sobre o futuro dos Triple- T tanks com base em sua
experiência como gestor estratégico da FGV.
Por favor:
1. De que forma e por meio de quais atividades o senhor identifica, na FGV,
atividades típicas de um Triple- T tank?
2. Tendo em vista sua área de atuação na FGV, como o senhor imagina/visualiza o
Triple- T tank do futuro em 10 anos?
3. Que cenários lhe despertam preocupação? Que variáveis podem comprometer o
futuro?
4. Que oportunidades há no horizonte? Que variáveis podem incentivar um futuro
promissor aos Triple- T tanks?
5. Que caminhos (estratégias) a tomar?
6. Que fatores o senhor considera fundamentais ao sucesso futuro da FGV em
especial, e dos Triple- T tanks em geral?
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Parte 111: Roteiro específico - foco nas variáveis e relações (30 minutos)

(O entrevistador procurará levar o entrevistado a refletir sobre as dimensões e
variáveis identificadas no referencial teórico, e só apresentará a lista ao entrevistado
em último caso, a fim de incentivá-lo a expor seus pontos de vista.)

7. Como o senhor avalia o conflito entre independência acadêmica e necessidade
de financiamento?
8. E entre isenção/credibilidade e influência política/"proximidade" ao poder?
9. E entre exposição na mídia e rigor acadêmico?
1O. Em que circunstâncias o senhor considera as estratégias de especialização
adequadas aos Triple- T tanks?
11. Como o senhor vê o movimento de internacionalização dos Triple- T tanks?
12. Se o senhor tivesse que indicar uma grande preocupaçâo em relação ao futuro
dos Triple- T tanks, qual seria?
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Apêndice B - Unidades da FGV

As unidades da FGV são, de acordo com o Relatório de Prestação de
Contas da Fundação Getulio Vargas de 2009:

Escolha Brasileira de Administração Pública e de Empresas - EBAPE

Criada em 1952, foi a primeira escola de administração da América do Sul.
A proposta essencialmente plural da EBAP concilia a destinação acadêmica
da escola com uma vertente pragmática, de impacto direto na sociedade.
Sua vocação acadêmica explicita-se no reconhecimento internacional de
sua excelência na formação de quadros, por meio de seus programas de
mestrado e doutorado, hoje orientados também para a administração de
empresas, e em sua produção de teses, artigos e livros, fruto dos estudos e
pesquisas de seus professores e alunos. Esta atuação a situa em posição
de liderança na esfera do conhecimento aplicado, por meio de seu mestrado
executivo, de seus cursos de especialização e de seu apoio sistemático a
processos de reforma administrativa e mudança organizacional, orientados
para a administração pública e privada. A EBAPE conta com a Revista de
Administração Pública - RAP, para a divulgação da produção acadêmica
nacional e internacional em sua área de atuação.

Instituto Brasileiro de Economia -IBRE

Criado inicialmente com a denominação de Núcleo de Economia da FGV,
no ano de 1945, é responsável pelo levantamento de dados econômicos,
financeiros e empresariais. O IBRE foi o pioneiro no cálculo do PIB
brasileiro, e é a única instituição a formular o índice de preços no atacado IPA. Criou ainda, o índice geral de preços, disponibilidade interna IGP-DI,
que durante muitos anos foi o índice oficial da inflação. Uma série de outros
medidores (entre os quais IGP-M, IGP-10, e FGV-100) balizam o índice de
preços no atacado - IPA. Uma série de outros medidores (entre os quais
IGP-M, IGP-10, e FGV-100) balizam comportamentos financeiros e
econômicos. O IBRE notabiliza-se, também, pelas suas sondagens
industriais, comerciais, de consumo e de agribusiness, que compõem uma
completa radiografia da economia brasileira. Suas projeções antecipam os
grandes valores econômicos e as tendências da inflação, do balanço de
pagamentos, do crescimento, das taxas de juros e do déficit público,
formando um amplo espectro da economia brasileira passada e presente, e
permitindo vislumbrar o futuro próximo. O Instituto tem sob sua
responsabilidade a edição das Revistas Conjuntura Econômica GV PREVÊ.

Escola de Administração de Empresas de São Paulo - EAESP

Criada em 1954, a EAESP é considerada um dos principais centros
brasileiros de pesquisa, ensino e publicações da área, tendo por missão
formar e desenvolver, em seus cursos de graduação, pós-graduação stricto
sensu e educação continuada, cidadãos com competência profissional de
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nível internacional, capazes de liderar os processos de mudanças
organizacionais em andamento no Brasil. É grande produtora de pesquisas
que visam a desenvolver práticas de administração mais eficientes e
competitivas, mantendo parcerias com as mais importantes empresas e
instituições governamentais brasileiras, que trazem importantes recursos
adicionais para a implementação de novos projetos acadêmicos. A Revista
de Administração Pública - RAE é a publicação editada pela Escola,
circulando no Brasil e no Exterior.

Escola de Pós-graduação em Economia - EPGE

A EPGE, pioneira na implantação de programas de mestrado e doutorado
em economia no pais, é reconhecida nacional e internacionalmente, como o
melhor centro brasileiro de ensino superior avançado na área da economia.
A Escola foi criada em 1967, com o lançamento do curso de Mestrado em
Economia. Em 1974 ocorreu a criação de seu programa de Doutorado.
Resultou da evolução do Centro de Aperfeiçoamento de Economistas CAE, criado em 1961 visando à preparação de economistas recémformados para cursos de mestrado e doutorado no exterior. A EPGE edita a
Revista Brasileira de Economia - RBE, primeira revista brasileira
especializada em economia.

Escola de Direito do Rio de Janeiro - DIREITO/Rio

Criada em 1° de julho de 2002, pela qual a FGV buscou criar um novo
paradigma de transmissão do conhecimento do Direito no Brasil, um
cuidadoso plano pedagógico aprovado pela OAB e pelo MEC com grau
máximo em todos os quesitos, implementando ainda, parte de seu plano de
desenvolvimento estratégico, resgatando experiências históricas da
Instituição na área do Direito, que datam de 1952, e também, oferecendo ao
País um novo modelo de ensino jurídico que possa servir de estímulo a
outras experiências de renovação.

Escola de Direito de São Paulo - EDESP

Criada em julho de 2002 objetivando atender à crescente demanda por
profissionais com uma formação mais abrangente, que transcenda o amplo
e profundo conhecimento do sistema jurídico, bem como a formação de
profissionais que, além de dominarem conteúdo de todas as áreas
tradicionais do Direito, tenham também habilidades diversas e
conhecimento ampliado de outras disciplinas. Tem ainda como objetivo,
atuar como interlocutora nos debates sobre os temas de relevância no
cenário nacional.

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil CPDOC

Nos seus trinta e seis anos de existência (1973/2007), o Centro de Pesquisa
e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da
Fundação Getulio Vargas tem desenvolvido trabalhos nas áreas de

224

pesquisa, documentação e ensino, caracterizando-se como instituição
pioneira no país pela atuação integrada nesses domínios. O CPDOC possui
um acervo de cerca de 2000 arquivos pessoais de homens públicos de
destacada atuação no cenário nacional, reunindo mais de 1,3 milhões de
documentos textuais, fotografias, discos e filmes, além de um acervo
compreendendo cerca de 6.056 horas de gravação, correspondendo a mais
de 1.698 depoimentos. Mais do que material para análises e pesquisas, no
entanto, o que o CPDOC tem a oferecer são as análises e pesquisas que
seus próprios quadros produzem. A sua produção intelectual atinge uma
cifra superior a 1.647 títulos, entre os quais podem ser destacados o
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro e a revista Estudos Históricos, com
artigos de pesquisadores das diversas disciplinas das ciências sociais. No
sentido de maior divulgação do conhecimento construído ao longo de sua
trajetória, o CPDOC criou, em 2003, seu Programa de pós-Graduação que
oferece cursos nos níveis de Doutorado, Mestrado e Mestrado Profissional.
Ainda no campo da Educação, destacamos a criação do curso de
Graduação em Ciências Sociais, cuja primeira turma foi admitida em março
de 2006 e, em 2005, o início dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu com
a criação da primeira turma de especialização em Cinema Documentário.
Desde então, criaram-se ainda as pós-graduações em Gestão e Produção
Cultural e em Bens Culturais.

Escola de Economia de São Paulo - EESP

Criada em 24 de fevereiro de 2003, a EESP teve seu curso de graduação
autorizado pela Portaria nO 708 do Ministério da Educação. A EESP é mais
um centro de excelência na geração e transmissão do saber econômico
criado pela FGV, como parte de seus compromissos com a sociedade e os
interesses do Brasil. Organização permanentemente orientada pela ética, a
EESP preocupa-se em desenvolver um ambiente de aprendizagem e de
debate público que contribua para a evolução econômica e social do País,
para o fortalecimento da identidade nacional, e para a formação de uma
elite intelectual e dirigente, não só esclarecida, mas também comprometida
com a realidade que a cerca. A Escola edita a revista Agroanalysis.

Instituto de Desenvolvimento Educacional -IDE

Criado em 2 de outubro de 2003, visando à consolidação do modelo de
financiamento dos bens públicos, através da educação continuada. Sua
missão é desenvolver e gerenciar uma rede de distribuição única para os
produtos e serviços educacionais da FGV, sob a responsabilidade
acadêmica e técnica de suas escolas e institutos, no âmbito nacional e
internacional, liderando e inovando em serviços educacionais de qualidade,
com o objetivo de viabilizar a oferta de bens públicos na FGV. O IDE é
composto pelo Programa de Educação Continuada FGV Management e sua
rede de instituições conveniadas; pelo Programa de Ensino a Distância FGV
ONLlNE; pelo Programa FGV In Company que oferece cursos
customizados a empresas; pela Central de Qualidade e Inteligência de
Negócios, responsável pela manutenção da qualidade e do padrão de
excelência FGV em qualquer lugar do país onde os cursos estejam sendo
oferecidos, e pelo Programa de Certificação de Qualidade. Objetivando
intensificar o controle acadêmico dos cursos ministrados e a relação com as
diversas escolas e institutos da FGV, em 2007 foi implantada a Direção
Acadêmica Executiva.
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Editora

Criada em 1974, como evolução do Setor de Publicações, existente desde
1945. É o braço de divulgação da instituição, essencial para fazer chegar ao
público brasileiro sua produção acadêmica, bem como obras de autores
brasileiros e estrangeiros importantes para o estudo e o debate das
Ciências Sociais e, principalmente, de Economia, Administração Pública e
Administração de Empresas. A FGV/Editora manteve por quase 30 anos
parceria com a Unesco para a tradução e publicação em português da
revista "O correio da Unesco".

FGV Projetos

Criada em abril de 2006, o objetivo principal da FGV Projetos é aplicar o
conhecimento produzido pelas escolas e institutos da FGV em empresas e
entidades públicas e privadas, gerando recursos para a instituição como um
todo. Sua estrutura, portanto, procura integrar o corpo acadêmico da
Fundação com um quadro de coordenadores de projetos e consultores
experientes, aproximando sua atuação das práticas utilizadas pelas
principais consultorias nacionais e internacionais.

Centro de Economia Mundial- CEM

A FGV criou em 1990, o Comitê de Cooperação Empresarial (CCE),
objetivando acompanhar a evolução dos principais acontecimentos políticos
e econômicos mundiais e, de forma permanente, analisar e debater as
profundas transformações provocadas pelo fenômeno da globalização sobre
a vida das pessoas, empresas e países pois é hoje, mais do que uma
necessidade, é uma obrigação de cidadãos e instituições. Diante desse
cenário em constante mutação e consciente de que o Brasil não pode
permanecer ao largo desse processo de mudanças econômicas e sociais,
ocorreu a criação do CCE, reunindo representantes do setor privado para,
através do Centro de Economia Mundial (CEM), estimular o estudo e o
debate das diferentes questões relacionadas com a abertura da economia e
a integração competitiva do Brasil em novo ambiente externo.

Centro de Estudos e Políticas Sociais - CPS

O Centro de Estudos de Políticas Sociais - CPS foi criado há dez anos
tendo como missão a pesquisa aplicada, o debate de ideias na sociedade e
o desenho, avaliação e implantação de políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento humano. Seu trabalho inicial concentrou-se em pesquisa e
discussão sobre a miséria no Brasil. Passado o período desta pesquisa foi
realizada outra, agora sobre a classe média no Brasil. (FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS, 2010b, p. 1-5).
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Apêndice C - Os policymaker think tanks

Esta seção apresenta os thínk tanks classificados por McGann como
"polícymaker thínk tanks" em seu ranking mundial, publicado no relatório 2009 Go-To

Think Tanks (McGANN, 2010).

Segundo o autor, polícymaker thínk tanks são:

organizações que disfrutam de vantagem competitiva sob rivais no que diz
respeito a contratos e pesquisas para o governo. Elas possuem o know-how
e public relation skil/s que ministros, gestores públicos e burocratas em
geral buscam. Elas fazem pesquisa que focam nos 3Rs: rigor, relevância e
confiabilidade. (McGANN, 2009a, p. 82).

São citados no estudo de McGann seis policymaker thínk tanks que se
destacaram como os melhores:

./ Fundação Getulio Vargas;
./ Institute for Research on Public Policy (Canadá);
./ Overseas Development Council (Inglaterra);
./ Polish Institute of International Affairs (Polônia);
./ Resources for the Future (EUA);
./ Rand Corporation (EUA);
./ Urban Institute (EUA).

A seguir serão apresentadas as principais características destes think
tanks, à exceção da Fundação Getúlio Vargas, que foi descrita no item 4.2.
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Rand Corporation - www.rand.org
Fundada em 1948
Organização independente e sem fins lucrativos
1.600 funcionários, 60% PhDs ou MOs, mais de 50 nacionalidades
Atividades: pesquisa, ensino, bens públicos e consultoria
Direção:
./
./
./
./
./

James A. Thomson
Ex-funcionário do Ministério da Defesa (74-77)
Ex-membro do National Security Council (77 -81)
Na RAND desde 1981
Assumiu a presidência em 1989

Orçamento em USO milhões:
./
./
./
./
./

2009: 250
2008:230
2007: 270
2006: 260
2005:250

Escritórios nos EUA:
./
./
./
./
./
./

Santa Monica, California, USA (sede)
Washington, DC
Pittsburgh
New Orleans
Jackson
Boston

Escritórios no exterior:
./
./
./
./

Doha, Qatar
Cambridge, UK (Fundação em 1992, 60 pesquisadores + 10 staff)
Bruxelas
México (representação)

Áreas de pesquisa:
./ Ciências Políticas e Relações Internacionais
./ Economia
./ Ciências Comportamentais
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./
./
./
./
./

Engenharia
Direito e Administração
Políticas Públicas
Matemática e Estatística
Artes e Literatura

Divisões, institutos e programas:
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

./
./
./
./

Arroyo Center
Education
Europe
Health
Institute for Civil Justice
Insfrastructure, Safety & Environment
Labor & Population
National Security Research Division
project AIR FORCE
Multi-division Centers & Projects
International Programs
Child Policy
Gulf States Policy Institute
Qatar Policy Institute
Research Disciplines
Pardee Graduate School
Journal of Economics

Pesquisadores por área de atuação:
./
./
./
./
./

33% Ciências Comportamentais
28% Economia e Finanças
23% Análise Política e de Políticas Públicas
10% Matemática e Estatística
5% Outras ciências

Pesquisadores por formação acadêmica:
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

13% Ciências Políticas e Internacionais
13% Economia
11 % Ciências Comportamentais
10% Engenharia
10% Direito e Administração
8% Ciências Sociais
5% Artes e Literatura
2% Ciências da Computação
9% Matemática e Estatística
7% Políticas Públicas
8% Outras ciências
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Receita por tipo de cliente:
~

33% Governo federal americano
28% Governos estrangeiros
~ 16% Fundações privadas
~ 11 % Governos estaduais e municipais americanos
~ 12% Setor privado
~ 0,3% Fundações internacionais e outros
~

Carteira de clientes do setor privado - lista parcial:
~
~
~

~
~
~
~
~
~

~

~
~
~
~
~

~

./
~

~
~
~
~
~

./
./
~

./
~

~

./
~

./
~
~

~
~
~

Accent Marketing and Research
Analytical Services, Inc.
ASDC
Berkeley Policy Associates
BioReliance Invitrogen Bioservices
Blue Cross of California
Brown and Caldwell
Cambridge Systematics, Inc.
CSSI, Inc.
Deloitte & Touche LLP
Ethicon Endo-Surgery Inc.
Florida Medicai Quality Assurance, Inc.
GlaxoSmithKline
Guardians of Honor, LLC
Halcrow Group Ltd.
Health Services Advisory Group
HighMark, Inc.
ICF International
Joint Commission International
KRA Corporation
Mathematica Policy Research
Merck & Co., Inc
National Pharmaceutical Council
National Projects Holding Co .
Native American Industrial Distributors
Ortho-McNeil Janssen Scientific Affairs, LLC
PepsiCo Inc.
Pfizer Inc
Risk Management Solutions
Roche
Sanofi Pharmaceuticals, Inc .
Schering-Plough
STERIS Corporation
Tatweer Dubai
UnitedHealthcare Services Inc.
U.S. Chamber of Commerce
WSP UK
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Ensino:

v
v
v
v

Pardee RAND Graduate School
Líder mundial em formação de PhDs em políticas públicas
100 estudantes matriculados, 22 novos em 2009
Bolsa integral para 10 ano; parcial do 20 em diante
v Origem dos estudantes: US, Canadá, China, Coréia, Nepal, Togo,
Turquia
v Estudantes integrados aos projetos
Na internet:

v

4,2 milhões de downloads de documentos pelo site em 2009

v Presente no Facebook, Twitter e YouTube
Fontes: RAND CORPORATION, 2008; RAND CORPORATION, 2009; RAND
CORPORATION, 2010a; Thomson, 2008; RAND CORPORATION, 2010b; RAND
CORPORA
TION, 2010c; RAND CORPORATION EUROP, 2010d 34 .

-I URBAN

lLINSTITUTE
Urban Institute - ~=:",~=:.~,":~c;;;:;,
Orçamento anual: USD 65M, sendo recursos:

v

Federais: 62%
v Estaduais e municipais: 12%
v Privados: 26%
Sede: Washington DC, presente em 50 estados americanos e 28 países
11 centros políticos temáticos

34

Rand Annual Report 2007 disponível em www.marloslima.com.br/fqv/Rand2007AnnuaIReport.pdf.

Rand Annual Report 2008 disponível em www.marloslima.com.br/fqv/Rand2008AnnuaIReport.pdf.
Rand Annual Report 2009 disponível em www.marloslima.com.br/fqv/Rand2009AnnuaIReport.pdf.
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Linhas de pesquisa:
./
./
./
./
./
./
./
./

Segurança
Economia
Educação
Saúde
Habitação
Trabalho
Previdência
Pobreza

Fonte: URBAN INSTITUTE, 2009.

Overseas Development Institute - www.odi.org.uk
Escritórios: Londres e índia
120 pesquisadores
Orçamento anual: US$ 26M
Linha pesquisas:
./
./
./
./
./

As Metas do Milênio
Crescimento
O futuro da AIDS
Crise e risco
Think tanks no desenvolvimento

Fonte: OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE, 2009.

IR~P
Institute for Research on Public - ,:"!o:":~"",',""~:!",'_r::.;~:-',::::':.~,
Sede: Quebec,Canada
13 pesquisadores
Fundado em 1972
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Linhas de pesquisa:
./
./
./
./

Agenda de prioridades para o Canada
O Canadá e o mundo
Crescimento econômico e desenvolvimento social
Governança

Fonte: INSTITUT DE RECHERCHE EN POLlTIQUES PUBLIQUES, 2009 .

POLSKI INSTYTUT SPRAW
•

MI~DZYNARODOWVCH

------------------

Polish Institute of International Affairs 200 funcionários
51 pesquisadores
Sede: Varsóvia, Polônia
Fundação: 1966

,;;,~;,_~r_=,:..:..:c.i"'"

~RESOURCES
_

FOR THE FIJTURE

Resources for the Future Sede: Washington, DC
40 pesquisadores
Áreas de pesquisa:
./ Energia e clima
./ Riscos
reg

;,,,-"';;;;-',.,"~.,;~"

./ Transporte e território urbano
./ O mundo natural
./ Saúde humana
Fonte: RESOURCES FOR THE FUTURE, 2009.

