DEZEMBRO DE 2021

Pesquisas em
desenvolvimento

DEZEMBRO DE 2021

Pesquisas em
desenvolvimento

Este levantamento foi realizado com os
professores
Gerência

de
de

tempo

integral

Desenvolvimento

pela
e

Professores e atualizada pela equipe da
biblioteca.
As pesquisas estão conectadas com os
campos temáticos:
Desenvolvimento de médias empresas;
Educação e aprendizagem;
Estratégia e governança;
Gestão pública;
Impacto positivo e legados
sustentáveis;
Inovação e transformação digital;
Liderança.
As pesquisas cujos produtos têm as datas
de entrega anteriores à esta edição do P&D
Informa (dezembro de 2021) não foram
listadas.
As

atualizações

das

pesquisas

serão

informadas no próximo P&D Informa.
Para mais informações, entre em contato
com a equipe da biblioteca pelo e-mail
biblioteca@fdc.org.br.
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DEZEMBRO DE 2021

Campos
temáticos

DESENVOLVIMENTO DE MÉDIAS EMPRESAS

Desenvolvimento,

gestão

e

estratégias

de

crescimento, em contexto globalizado. Página 4.
EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM

Processos, tecnologias e metodologias da educação
e da aprendizagem no contexto do trabalho. Página
5.
ESTRATÉGIA E GOVERNANÇA

Formulação, execução e evolução das estratégias
corporativas e de negócios, e dos processos de
governança das organizações. Página 7.
GESTÃO PÚBLICA

Desenvolvimento

de

organizações

e

gestores

públicos para elevar a qualidade da gestão, a
responsabilização, a produtividade e a efetividade
dos serviços. Página 11.
IMPACTO POSITIVO E LEGADOS SUSTENTÁVEIS

Negócios e lideranças orientados para integrar
desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Página 14.
INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Estratégia e gestão da inovação e da transformação
digital. Página 18.
LIDERANÇA

Desenvolvimento
globalizadas,

de
que

lideranças
transformam

conscientes,
pessoas,

organizações e a sociedade. Página 20.
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Desenvolvimento de médias empresas
1. Trajetórias de
internacionalização das
empresas brasileiras

Projeto

de

pesquisa:

Trajetórias

de

internacionalização das empresas brasileiras.
Patrocinador: Bexs Banco.
Rede de pesquisa: Lívia Barakat, Flávia Alvim e

Aldermir Drummond (FDC); Paula Borges Gomes
(Apex).
Objetivo central do projeto de pesquisa:

Conhecer aspectos particulares das estratégias
globais das empresas brasileiras e ordená-las de
acordo com o grau de internacionalização.
Explorar, a cada ano, novas questões de pesquisa,
abrangendo temas de interesse da comunidade
empresarial e acadêmica.
Expandir

a

compreensão

internacionalização

e

do

processo

entender

as

de

principais

demandas e desafios das empresas.
Traçar tendências de internacionalização das
empresas brasileiras.
Avaliar a capacidade de expansão internacional
das

empresas

oportunidades

brasileiras
de

avanço

e

identificar
para

maior

competitividade.
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Educação e aprendizagem
2. Diversidade: casos de
ensino

Projeto de pesquisa: Diversidade: casos de ensino.
Rede de pesquisa: Luciana Ferreira e Maria Elisa

Brandão. (FDC).
Objetivo central do projeto de pesquisa: O objetivo

dessa pesquisa é desenvolver uma série de casos de
ensino sobre a temática de gestão da diversidade e
inclusão que possam ser utilizados em sala de aula
em programas acadêmicos e executivos.

3. Filosofia prática
aplicada a executivos

Projeto de pesquisa: Filosofia prática aplicada a

executivos.
Rede de pesquisa: André Almeida (FDC).
Objetivo central do projeto de pesquisa: O objetivo

central da pesquisa é o desenvolvimento de um
modelo de filosofia prática aplicado a executivos.
Algumas questões centrais na vida profissional dos
executivos

se

referem

a

problemáticas

intrinsicamente filosóficas. Na pesquisa, focarei nas
três que se apresentam como as mais relevantes.
A tomada de decisão com excelência é uma questão
intrinsicamente filosófica. Está entre as matérias
primais mais importantes na vida profissional de um
executivo – quanto maior o poder de decisão do
executivo maiores as implicações têm nas decisões
tomadas, tanto para si próprio quanto para colegas e
sociedade. A tomada de decisão com excelência é
embasada

no

pensamento

crítico

e

na

lógica,

matérias que se encontram no coração da filosofia
desde o seu berço.
Também são intrinsicamente filosóficas questões de
cunho

existencial,

filosóficas

como

Existencialismo.

essenciais
a

Ética

das

para

tradições

Virtudes

e

o
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Educação e aprendizagem
3. Filosofia prática
aplicada a executivos

Questões existenciais se apresentam com crescente
importância em contextos corporativos, e o interesse
por

problemáticas

como

‘propósito’

e

‘legado’

evidencia isso.
Outras questões se apresentam com força, mesmo
que em larga medida permaneçam implícitas. Por
exemplo,

questões

relacionadas

às

buscas

por

sentido na atividade profissional do executivo, e por
realização profissional.
A capacidade de lidar de maneira adequada com
dilemas

éticos

é

essencialmente

uma

matéria

filosófica, e se faz crescentemente necessária em
uma realidade que se caracteriza pela complexidade
e evolução constante. Se destacam, no contexto
corporativo, dilemas relacionados a questões sociais,
tecnológicas e de sustentabilidade. A presente
pesquisa se ocupará tanto do desenvolvimento da
capacidade

de

lidar

com

os

dilemas

que

se

apresentarem quanto com os conflitos internos
gerados por dilemas éticos enfrentados de maneira
ineficiente no passado.
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Estratégia e governança
4. Marca AGRO Brasil

Projeto de pesquisa: Marca AGRO Brasil.
Rede de pesquisa: Áurea Ribeiro e Luciana Faluba

Damázio (FDC); Eduardo Spers (Esalq/USP).
Objetivo central do projeto de pesquisa: Identificar

a

percepção

dos

consumidores

brasileiros

dos

grandes centros sobre o agronegócio no Brasil e
alinhamento desta imagem aos valores da sociedade,
considerando as diversas gerações.

5. Livro: O valor das
escolhas: um guia para
descrever e acompanhar
a evolução do seu
modelo de negócio modelo VoC

Projeto de pesquisa: Livro: O valor das escolhas: um

guia para descrever e acompanhar a evolução do seu
modelo de negócio - modelo VoC.
Rede de pesquisa: Fabian Salum e Karina Coleta

(FDC).
Objetivo central do projeto de pesquisa: O objetivo

deste livro é apresentar uma ferramenta que vá além
do desenho do modelo de negócio, permitindo que o
gestor analise os resultados efetivos ou esperados de
sua implementação a fim de efetuar os ajustes
necessários. A história que o modelo de negócio
conta envolve as escolhas que a empresa efetua para
levar sua oferta para o mercado, mas este roteiro
também

deve

abranger

e

considerar

as

consequências destas escolhas em termos de valor
para todas as partes interessadas, pois o valor só é
criado de fato quando é percebido aos olhos dos
outros (stakeholders) como tal. É isto que diferencia
uma descrição estática da proposta de valor de um
modelo de negócio e uma análise dinâmica de sua
validade e evolução. E é por isto que a ferramenta
que propomos, neste livro, se chama VoC, the value
of choices, em português “O valor das escolhas”.
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Estratégia e governança
6. Preços do risco
ambiental em ativos
financeiros listados em
mercados regulados na
América Latina

Projeto de pesquisa: Preços do risco ambiental em

ativos financeiros listados em mercados regulados na
América Latina.
Rede de pesquisa: Oliviero Roggi (FDC); Alessandro

Giannozzi (Universidade de Florença); Tommaso
Baglioni (Insper); Lucia Alessi (Joint Research Center
European Commission); IFC World Bank.
Objetivo central do projeto de pesquisa: O projeto

de investigação visa aprofundar a análise sobre
carteiras de investimento compostas por Debentures
Verdes Europeias aos títulos emitidos nos mercados
regulados da América Latina. O estudo irá investigar
a criação de valor acrescentado para os ativos verdes
em termos de excesso de retorno de mercado,
procurando clarificar o impacto desses retornos no
comportamento dos investidores.

7. Leapfrog Lab

Projeto de pesquisa: Leapfrog Lab.
Rede de pesquisa: Paulo Vicente (FDC).
Objetivo central do projeto de pesquisa: Criação de

um laboratório formal para pensar estrategicamente
as políticas públicas a partir de tecnologias futuras.

8. Estratégia como
prática; Criação de
sentidos em contextos
extremos; Práticas
discursivas em episódios
da estratégia

Projeto

de

pesquisa:

Estratégia

como

prática;

Criação de sentidos em contextos extremos; Práticas
discursivas em episódios da estratégia.
Rede de pesquisa:

Professores da FDC: Samir Lófti, Rosileia Milagres,
Maria Elisa Brandão, Luciana Ferreira, Reed
Nelson, Paul Ferreira, Anderson Sant'Anna;
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Estratégia e governança
8. Estratégia como
prática; Criação de
sentidos em contextos
extremos; Práticas
discursivas em episódios
da estratégia

Alunos e ex-alunos da FDC: Marco Fábio Cilento,
Gabriela

Maia,

Eduardo

Abrittá,

Jaqueline

Jaqueline Weingarten; Karina Novaes;
Professores externos: Anneloes Raes (IESE Barcelona); Mariano Heyden (Monash - Australia).
Objetivo central do projeto de pesquisa:
Estratégia

como

prática:

Está

voltada

para

contribuir com a literatura sobre “estratégia como
prática”, a qual tem ganhado destaque nas duas
últimas

décadas

enquanto

perspectiva

teórica

emergente no campo dos estudos da estratégia. Indo
além do foco para o conteúdo ou para o processo da
estratégia, a lente da prática privilegia dinâmicas de
construção
envolvem

social

e

de

agência

principalmente:

(1)

humana,

os

que

praticantes

–

pessoas que fazem o trabalho da estratégia; (2) suas
práticas

–artefatos,

discursos

e

ferramentas

mobilizados no fazer da estratégia, (3) e as práxis –
fluxo de atividades mobilizadas ao longo do tempo e
que influenciam a estratégia e seus resultados.
Criação de sentidos em contextos extremos:

Pretende

lançar

luz

sobre

a

interação

entre

sensemaking, discurso e ação, conforme decretado
por gerentes e funcionários durante um programa de
padronização

de

práticas

de

segurança

em

plataformas de petróleo. Ela está baseada em uma
extensa coleta e análise de dados de várias fontes:
apresentações

em

PowerPoint,

entrevistas,

observação participante e conversas informais.
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Estratégia e governança
8. Estratégia como
prática; Criação de
sentidos em contextos
extremos; Práticas
discursivas em episódios
da estratégia

Os resultados iniciais sugerem que gerentes e
funcionários constantemente (re) criam diferentes
significados sobre segurança, tanto como “gestão”
quanto como “valor”. Esses significados, por sua vez,
se

interconectam

com

os

discursos

gerenciais

"instrumentais" e "relacionais", bem como com as
ações dos funcionários de "adaptação" e "resistência"
à mudança.
Práticas discursivas em episódios da estratégia: A

presente pesquisa tem como propósito investigar,
sob a lente teórica da estratégia como prática, como
consultores

externos

influenciam

episódios

da

estratégia. De maneira específica, o estudo busca
identificar as práticas discursivas que consultores
externos conduzem em reuniões voltadas para o
planejamento e/ou implementação da estratégia.
Atenção especial é dedicada para os detalhes que
circundam

a

dinâmica

social

de

atuação

dos

participantes em tais episódios, explorados em
diferentes contextos do fazer da estratégia.
Pretende-se com esse estudo contribuir tanto para o
meio empresarial quanto científico. Para o meio
científico, a literatura sobre a atuação do consultor
externo e sua função como agente influenciador em
organizações poderá ser ampliada. Já para o meio
empresarial, a investigação detalhada de práticas
adotadas por consultores externos beneficiará os
diversos praticantes da estratégia, além de fornecer
subsídios para uma atuação mais conectada com a
realidade

da

gestão

contemporânea

das

organizações.
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Gestão pública
9. Transformação
institucional em arranjos
de governança pública
(Reforma administrativa)

Projeto de pesquisa: Transformação institucional em

arranjos

de

governança

pública

(Reforma

administrativa).
Rede de pesquisa: Humberto Falcão Martins, Renata

Vilhena, Gilmar Mendes e Paulo Paiva (FDC); Plínio
Monteiro (UFMG).
Objetivo central do projeto de pesquisa: Mapear e

acompanhar o processo de reforma administrativa
desencadeado com a proposta do Governo Federal
(e seu desdobramento nos estados e municípios),
identificando e qualificando reações e argumentos
subjacentes das principais partes interessadas em
torno das questões tratadas, contribuindo para
estruturar o debate e influenciar positivamente no
curso do processo.
Obs.: Embora o horizonte temporal esteja fixado até

fevereiro de 2023, trata-se de um programa contínuo
de

pesquisa

que

buscará

acompanhar/induzir

desdobramentos no debate e propostas concretas de
reforma administrativa.

10. Qualidades e
capacidades
institucionais em
arranjos de governança
pública

Projeto de pesquisa: Qualidades e capacidades

institucionais em arranjos de governança pública.
Rede de pesquisa: Humberto Falcão Martins, Renata

Vilhena, Gilmar Mendes e Paulo Paiva (FDC); Plínio
Monteiro (UFMG).
Objetivo central do projeto de pesquisa: Promover

entendimento, mensuração e análise/diagnóstico de
qualidades e capacidades institucionais a partir da:
a)

Proposição

de

um

modelo

conceitual

de

capacidade institucional;
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Gestão pública
10. Qualidades e
capacidades
institucionais em
arranjos de governança
pública

b) Construção de um sistema de mensuração a partir
da

operacionalização

das

variáveis

do

modelo

conceitual;
c) Construção de uma plataforma de dados para o
sistema de mensuração; d) Elaboração de análises de
casos concretos a partir dos indicadores do sistema
de mensuração.

11. Gestão do
desempenho na
administração pública

Projeto de pesquisa: Gestão do desempenho na

administração pública.
Rede de pesquisa: Humberto Falcão Martins, Renata

Vilhena, Matheus Leme, Gilmar Mendes e Paulo Paiva
(FDC).
Objetivos do projeto de pesquisa:

a) validar uma escala de mensuração da percepção
de agentes públicos sobre sistemas de gestão do
desempenho;
b) aplicar a escala de mensuração para testar
hipóteses sobre o proveito dos sistemas de gestão do
desempenho;
c) influenciar os debates públicos sobre a lei
complementar de gestão de desempenho no bojo do
debate sobre a reforma administrativa.

12. Governança Pública
Colaborativa

Projeto

de

pesquisa:

Governança

Pública

Colaborativa.
Rede de pesquisa: Humberto Falcão Martins, Renata

Vilhena, Matheus Leme, João Mota, Gilmar Mendes e
Paulo Paiva (FDC).
Objetivos do projeto de pesquisa:

a) levanter percepções de agentes públicos sobre
governança pública colaborativa;
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Gestão pública
12. Governança Pública
Colaborativa

b) promover debates técnicos para identificar objetos
de ajustes legais;
c) influenciar os debates públicos sobre governança
colaborativa no bojo do debate sobre a reforma
administrativa.
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Impacto positivo e legados sustentáveis
13. Estágios de impacto
socioambiental

Projeto

de

pesquisa:

Estágios

de

impacto

socioambiental.
Rede de pesquisa: Lívia Barakat e Heiko Spitzeck

(FDC).
Objetivo central do projeto de pesquisa:

Avaliar como as organizações estão gerenciando
os desafios sociais e ambientais pertinentes ao
negócio e identificar o perfil de impacto positivo –
hoje e no futuro;
Gerar análises e reflexões que orientarão as
organizações a melhorar seu desempenho e,
simultaneamente,

contribuir

para

o

desenvolvimento sustentável do Brasil e também
para

o

atingimento

dos

Objetivos

de

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

14. 2 ª edição do SELO
iImpact de
reconhecimento de
impacto socioambiental
promovido pelas
startups latino
americanas

Projeto de pesquisa: 2 ª edição do SELO iImpact de

reconhecimento

de

impacto

socioambiental

promovido pelas startups latino americanas (em
fases: Traction ou Scale-up) em parceria com Grant
Thornton,

Diageo,

Aegea

e

Innovation

Latam.

Patrocinador: Grant Thornton, Diageo, Aegea e

Innovation Latam.
Rede de pesquisa: Fabian Salum e Karina Coleta

(FDC), mais uma rede de profissionais e prestadores
de serviços especializados.
Objetivo central do projeto de pesquisa: Identificar

e

reconhecer

o

impacto

das

startups

latino

americanas na solução ou redução de problemas
alinhados aos 17 ODS em seu contexto de atuação.
Buscamos

correlacionar

modelos

de

negócios,

práticas de leapfrogging e ainda formas práticas de
ESG aplicada para empresas e cadeias produtivas.
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Impacto positivo e legados sustentáveis
15. Relação entre
investimentos em
responsabilidade
socioambiental e
desempenho de
empresas brasileiras

Projeto de pesquisa: Relação entre investimentos

em responsabilidade socioambiental e desempenho
de empresas brasileiras.
Rede de pesquisa: Luciana Ferreira (FDC) e Raquel

Andrade.
Objetivo central do projeto de pesquisa: O objetivo

dessa pesquisa é testar os efeitos de investimentos
em ações de responsabilidade socioambiental no
desempenho

econômico-financeiro

de

empresas

brasileiras.

16. Beyond Zeitgeist

Projeto de pesquisa: Beyond Zeitgeist.
Patrocinador: Future Lab X, parcialmente.
Rede de pesquisa: Heitor Coutinho (FDC). Para

realização da pesquisa e posterior desenvolvimento
de uma comunidade de líderes de impacto, será
formada uma rede de pesquisa com a participação de
escolas na China, Rússia, Índia, Israel e Estados
Unidos, a princípio.
Objetivo central do projeto de pesquisa: Como os

paradigmas atuais do Zeitgeist (o clima intelectual,
moral e cultural geral de uma época) deverão ser
transformados para suportar uma nova forma de fazer
negócios e de proteger o GAIA, conforme nos
movemos do domínio das sociedades de crescimento
industrial

para

sociedades

regenerativas

de

sustentação da vida.

15

DEZEMBRO DE 2021

Impacto positivo e legados sustentáveis
17. Risco sistêmico e
risco ambiental na
América Latina

Projeto

de

pesquisa:

Risco

sistêmico

e

risco

ambiental na América Latina.
Rede de pesquisa: Oliviero Roggi (FDC); Prof.

Alessandro Giannazi (Universidade de Florença); Dr.
Lucia

Alessi

(Joint

Research

Center

European

Commission).
Objetivo central do projeto de pesquisa: O projeto

de pesquisa visa medir, através de simulações
adequadas, os impactos das alterações climáticas
nos riscos financeiros abaixo mencionados e na
estabilidade do sistema bancário e financeiro latinoamericano e propor ações adequadas para mitigar o
risco sistémico do sistema financeiro. Os resultados
do estudo apoiarão e promoverão políticas de
regulação do risco das alterações climáticas.

18. Inovação: o motor do
ESG

Projeto de pesquisa: Inovação: o motor do ESG.
Rede

de

pesquisa:

Carlos

Arruda,

Dalton

Sardenberg, Heiko Spitzeck, Carlos Braga, Erika
Penido, Stephania Guimarães.
Objetivo central do projeto de pesquisa:

Promover um debate amplo de entendimento e
práticas de ESG em empresas de diferentes
setores e suas consequências para as empresas,
para a economia e para a sociedade;
Mapear e divulgar as práticas de inovação
associadas à busca das empresas por maior
impacto ambiental, social e em sua governança;
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Impacto positivo e legados sustentáveis
18. Inovação: o motor do
ESG

Identificar mecanismos praticados por empresas
de diferentes setores para aumentar seu impacto
com maior envolvimento de seus colaboradores e
no engajamento de stakeholders (fornecedores,
clientes,

concorrentes,

startups,

ICTs,

universidades etc.) para aumentar seu impacto;
Identificar

os

mecanismos

praticados

pelas

empresas para o desenvolvimento de uma cultura
de inovação de impacto e transformação setorial.
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Inovação e transformação digital
19. Mercados de
tecnologia

Projeto de pesquisa: Mercados de tecnologia.
Rede de pesquisa: Ana Burcharth (FDC), Goretti

Cabalero Cervino (Universidad de Navarra, Espanha)
e

Mauricio

CastilloVergara

(Alberto

Hurtado

University, Chile).
Objetivo central do projeto de pesquisa: Numerous

observers have noted a surge in the number and
volume of transactions in the so-called market for
technology during the last three decades. However,
their development has not been as quick as experts
expected it to be, suggesting that some factors are
constraining it. Due to the lack of comprehensive
data, the existing studies have based their main
insights on different databases, different periods, and
different countries. This has led to controversial
results and the inability to draw comparisons among
them. The primary aim of this project is to provide a
better

understanding

of

the

establishment

of

licensing agreements in the Markets for Technology,
their main characteristics, and the determinants that
explain their limited expansion. Finally, it aims to
provide some reflections regarding the development
of markets for technology and its role in diffusing
new knowledge within and across industries.

20. Cultura de inovação

Projeto de pesquisa: Cultura de inovação.
Rede de pesquisa: Ana Burcharth e Carlos Arruda

(FDC).
Objetivo central do projeto de pesquisa: Ainda que

os elementos culturais tipicamente associados à
inovação sejam tidos como altamente desejados e
até compreendidos pela maioria dos líderes, fato é
que são elementos nada fáceis de serem cultivados e
mantidos.
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Inovação e transformação digital
20. Cultura de inovação

Os mecanismos de promoção de uma cultura de
inovação listados acima são amplamente divulgados,
mas utilizados ainda de forma limitada. Isso é
curioso. Por que elementos aparentemente tão
desejados são tão difíceis de serem desenvolvidos?
O objetivo deste projeto é investigar elementos
centrais da mudança de cultura para uma cultura de
inovação

no

contexto

da

digitalização,

com

o

objetivo de criar uma metodologia de mudança
cultural para o contexto da digitalização.

21. Transformação
digital na cadeia de
suprimentos sustentável

Projeto de pesquisa: Transformação digital na

cadeia de suprimentos sustentável.
Rede de pesquisa: Paulo Renato de Sousa (FDC),

Laura Visintainer Lerman, Guilherme Brittes Benitez,
Alejandro Germán Frank.
Objetivo central do projeto de pesquisa: Analisar a

transformação
suprimentos

digital

na

sustentável

gestão

da

cadeia

(Green

Supply

de

Chain

Management - GSCM). Trata-se de um projeto
colaborativo de pesquisa científica, estabelecido
entre a Fundação Dom Cabral (FDC) e o Núcleo de
Engenharia Organizacional da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS).

19

DEZEMBRO DE 2021

Liderança
22. Índice de felicidade
organizacional

Projeto

de

pesquisa:

Índice

de

felicidade

organizacional.
Patrocinador: FDC.
Rede de pesquisa: Paulo Almeida e Benedito Nunes

(FDC).
Objetivo

central

do

projeto

de

pesquisa:

Desenvolver um Índice de felicidade organizacional.
Aplicar à organizações, mas também à cidades, por
exemplo.

23. Nível e índice de
maturidade digital das
lideranças nas
organizações públicas
brasileiras

Projeto de pesquisa: Nível e índice de maturidade

digital das lideranças nas organizações públicas
brasileiras.
Rede de pesquisa: Paulo Almeida e Denise Leite

(FDC).
Objetivo

central

do

projeto

de

pesquisa:

Desenvolver assessment e escala validada para medir
maturidade digital das lideranças e das organizações
públicas brasileiras.

24. Resiliência e capital
psicológico das
lideranças

Projeto

de

pesquisa:

Resiliência

e

capital

psicológico das lideranças.
Rede de pesquisa: Paulo Almeida e Ciro Resende

(FDC); Jorge Sinval e João Pina (ISCTE Business
School Portugal).
Objetivo

central

Desenvolver

do

assessment

projeto

e

de

escala

pesquisa:

validada

mundialmente para medir capital psicológico e
resiliência das lideranças.
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25. Para além da
diversidade: clima de
inclusão como
moderador do business
case de D&I

Projeto de pesquisa: Para além da diversidade: clima

de inclusão como moderador do business case de
D&I.
Rede de pesquisa: Luciana Ferreira e Paul Ferreira

(FDC).
Objetivo

central

do

projeto

de

pesquisa:

Desenvolver e validar uma escala que mensura clima
de inclusão em nível organizacional.
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