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Palavras da diretora

Este número da RAP apresenta diversos artigos que se comunicam pelo
fato de abordarem temáticas extremamente relevantes para o desenvolvimento
sociopolítico-econômico brasileiro. Mais uma vez a RAP convida seus leitores
para um momento de reflexão, esperando contribuir para um amadurecimento
de discussões relevantes para os destinos do país.

Projetos sociais de empresas no Brasil: arcabouço conceitual para pesqui-
sas empíricas e análises gerenciais apresenta a base conceitual desenvolvida
como parte de uma pesquisa sobre os modelos de gestão adotados por empre-
sas no Brasil na condução de seus projetos sociais, sua adequação às caracte-
rísticas dos projetos e as implicações para sua efetividade e sustentabilidade.

Perfis visíveis na gestão social do desenvolvimento estuda a relação exis-
tente entre a gestão social do desenvolvimento, a performance de organiza-
ções da sociedade civil e o perfil de seus líderes. Os autores concluem que as
organizações e seus gestores estão estreitamente ligados e o sucesso das orga-
nizações reflete a trajetória bem-sucedida de seus líderes.

Gestão ambiental integrada ao desenvolvimento sustentável: um estudo de
caso em Passo Fundo (RS) propõe um instrumento para a gestão estratégica
urbana, com o objetivo de auxiliar na operacionalização das equipes técnicas
das diversas secretarias das prefeituras e dos órgãos concessionários ou de
prestação de serviços públicos. O sistema baseia-se nos princípios de desen-
volvimento sustentável e da gestão democrática do Estatuto da Cidade, atua a
partir do nível de planejamento e formulação de políticas públicas, instru-
mentaliza a proposição de planos e auxilia na execução dos projetos.

Educação fiscal: premissa para melhor percepção da questão tributária
aborda os conceitos teóricos inerentes à educação fiscal e à administração
pública e discute alternativas para aproximar os interesses do Estado aos do
cidadão. Os resultados do estudo revelam falta de sintonia entre o que o ci-
dadão espera e está disposto a contribuir e aquilo que o governo oferece e
exige em tributos.

How logrolling can explain the failure of the government coalition in Bra-
zil apresenta uma análise do comportamento dos deputados federais brasilei-
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ros na Câmara dos Deputados entre 1995 e 1998, mostrando que a falta de
uma coalizão governamental estável resultou em custos para a sociedade que
não foram previstos pelo governo.

Relacionamentos interpessoais e emoções nas organizações: uma visão bio-
lógica propõe nova linha de pesquisa para desenvolver uma teoria organizacio-
nal substantiva sobre relacionamentos intra e interorganizacionais centrada
na emoção do amor.

Boa leitura!

Deborah Moraes Zouain
Diretora e Editora da RAP


