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Notas Bibliográficas

POR UMA NOVA GES-
TÃO PÚBLICA: Limites
e Potencialidades da Ex-
periência Contemporâ-
nea. De Ana Paula Paes de
Paula. Rio de Janeiro: Edi-
tora FGV, 2005. 204 p.
ISBN: 8522505284.
Este livro aborda a temática

da administração pública apresentando uma dis-
cussão sobre a utilização dos conceitos e práti-
cas oriundos da administração privada na gestão
pública. Expõe também o caso brasileiro de-
monstrando que a recente reforma de Estado
pautou-se por experiências tanto gerenciais
quanto societais, e que estas últimas represen-
tam uma possibilidade e uma ferramenta de exer-
cício sociopolítico voltada para o interesse pú-
blico (Nota por Cleiton Fabiano Klechen –
FACE/UFMG).

APRENDIZAGEM
TECNOLÓGICA E
P E R F O R M A N C E
COMPETITIVA. De
Paulo N. Figueiredo. 1ª
ed. Rio de Janeiro: Edi-
tora FGV, 2003. 292 p.
ISBN: 8522504350.
Trata-se de obra baseada
na tese de doutorado do

autor, defendida na University of Sussex que
foca no estudo empírico da acumulação da com-
petência tecnológica por duas das maiores com-
panhias siderúrgicas brasileiras através da
melhoria de seus processos de aquisição e con-
versão do conhecimento, ressaltando a impor-
tância da acumulação desta competência para
países de industrialização recente. A obra den-
tro de breve, possivelmente, se tornará referên-
cia para pesquisadores das áreas de tecnologia e
inovação graças ao seu conteúdo sólido, inédito
e descrição concisa (Nota por André S. de Souza
– CEPPAD/UFPR).

MICHEL FOUCAULT:
Poder e Análise das Orga-
nizações. De Rafael
Alcadipani da Silveira. 1ª Ed.
Rio de Janeiro: Editora FGV,
2005. 168 p. ISBN: 85-225-
0522-5.
Presente em muitos artigos
que referenciam Focault, a

temática do poder, na visão do pensador fran-
cês, é apresentada e discutida através dos ele-
mentos de poder analisados por Michel
Foucault:disciplina, biopolítica e
governamentalidade. Neste livro o autor tam-
bém problematiza sobre a pertinência de Focault
na visão do pensamento pós-moderno, suas li-
mitações sobre a análise das organizações e a
discussão da fundamentação teórica do uso das
idéias Focaultianas na analítica organizacional
(Nota por Gusttavo Cesar Oliveira Lima –
CEPEAD/UFMG).

O NOVO IMPERIA-
LISMO. De David Harvey.
Tradução: Adail Sobral e
Maria Stela Gonçalves. 1ª
Ed. São Paulo: Edições
Loyola, 2004, 187 p. ISBN:
85-15-02971-5.
Baseado na geografia his-
tórica e nos fun-damentos
econômicos da geopolítica,
Harvey analisa as forças

subjacentes (a ideologia imperialista e a necessi-
dade de perpetuação do capitalismo) às mudan-
ças na política externa dos EUA, de consensual
para coercitiva, e suas implicações mundiais,
evidenciando o declínio hegemônico dos EUA e
ascensão de novos centros de poder econômico/
político como a China. Assim, suscita-se uma
discussão sobre futuros político-econômicos
alternativos em relação ao neoliberalismo atual
(Nota por Thiago Duarte Pimentel – CEPEAD/
UFMG).




