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Resumo: A base da reestruturação organizacional para melhoria da efetividade de Institutos e Centros de Pesquisas
(ICPs), no Brasil e em muitos outros países, tem sido focada em abordagens como excelência gerencial,
benchmarking, best practices e/ou indicadores de desempenho. A consideração dessas abordagens na constituição
dos modelos de gestão dos ICPs traz elementos novos e motivadores, podendo contribuir para a revisão e o
aperfeiçoamento de rotinas e práticas organizacionais nos mesmos. Entretanto, uma das maiores dificuldades dos
ICPs está em fazer disso algo presente na cultura de suas organizações. Valendo-se de revisão bibliográfica de
autores da Economia Evolucionista e da Teoria Organizacional, como também da análise de experiências de reestruturação de ICPs, a palestra traz reflexões úteis à compreensão dos desafios e dificuldades que essas organizações estão enfrentando na identificação e construção de capacidades organizacionais como meio de se
fortalecerem e voltarem a ser essenciais no processo de desenvolvimento.
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