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Palavras da diretora

Prisioneiros do discurso: o caso da indústria brasileira de transporte aéreo tem 
como objetivo compreender como as empresas de transporte aéreo (Varig, 
TAM e GOL) reagiram às mudanças ocorridas no Brasil, com a liberalização 
progressiva da economia e a desregulamentação gradativa e parcial da indús-
tria, aliadas à variação cambial, variação do preço do combustível e introdu-
ção de novas tecnologias.

Gestão, legislação e fontes de recursos no terceiro setor brasileiro: uma 
perspectiva histórica demonstra a trajetória histórica do terceiro setor brasi-
leiro com foco em seus aspectos de gestão, legislação e fontes de recursos. 
Considera-se que ao longo de cinco séculos o terceiro setor veio ampliando 
seus espaços de atuação, tanto em abrangência quanto em importância. Cer-
tos elementos históricos são questionados, tendo em vista que podem ter sido 
retratados sob perspectivas hegemônicas e ideológicas, o que gera a possibili-
dade de releituras e o desenvolvimento de novos estudos historiográficos.

Pesquisas cooperativas entre universidades e institutos públicos no setor 
agropecuário brasileiro: um estudo na Embrapa apresenta como questão de 
pesquisa: como se caracterizam os processos de pesquisa cooperativa entre 
universidades e institutos de pesquisa, visando o desenvolvimento conjunto de 
inovações tecnológicas no setor agropecuário? A resposta a esse problema pas-
sou pelo alcance de determinados objetivos: levantar motivadores percebidos 
pelos participantes; identificar tipos de ligações das cooperações tecnológicas 
de pesquisa no setor agropecuário; levantar barreiras e facilitadores percebi-
dos e indicar resultados.

Sexualidade e trabalho: estudo sobre a discriminação de homossexuais 
masculinos no setor bancário estuda possíveis formas de discriminação no local 
de trabalho direcionadas a empregados homossexuais masculinos que traba-
lham em bancos públicos e privados. Conclui-se que os entrevistados são alvos 
de discriminação direta e indireta em razão de sua sexualidade. Observa-se 
que o que causa mais incômodo aos entrevistados são as expressões de discri-
minação indireta manifestadas no local de trabalho.
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Identificação dos fatores relevantes na decisão da alocação dos recursos 
econômicos visando um trânsito seguro pretende ajudar a resolver o seguinte 
problema: quais fatores deverão ser avaliados, objetivando um trânsito segu-
ro, no processo de tomada de decisão quando da aplicação dos recursos de um 
órgão executivo de trânsito? A identificação desses fatores foi possível a partir 
da utilização da Técnica Delphi. O produto final da pesquisa foi a construção 
da estrutura hierárquica desses fatores e suas respectivas dimensões.

Fatores determinantes na variação dos preços dos produtos contratados 
por pregão eletrônico avalia quais os fatores determinantes na variação dos 
preços dos produtos comprados através de pregão eletrônico. As variáveis 
número de fornecedores, especificidade dos ativos, quantidade e frequência 
das transações apresentaram um poder de explicação conjunta de 64,7% das 
variações dos preços. Conclui-se que os órgãos públicos devem desenvolver 
ações que busquem maximizar o efeito destas variáveis com o objetivo de 
reduzir os preços pagos.

Influência das configurações organizacionais sobre valores no trabalho e 
preferências por recompensa explora possíveis similaridades e diferenças quan-
to a valores relacionados ao trabalho e a preferências por recompensa de em-
pregados de organizações públicas, híbridas e privadas no Brasil, com vistas 
ao levantamento de informações que possam subsidiar a gestão de pessoas em 
temas como motivação, reconhecimento e recompensa e comprometimento.

Liderança no contexto da nova administração pública: uma análise sob 
a perspectiva de gestores públicos de Minas Gerais e Rio de Janeiro investiga, a 
partir de levantamento empírico de dados realizado junto a executivos ocu-
pantes de posições chave no setor público dos dois estados, os principais temas 
e desafios que caracterizariam iniciativas vinculadas à noção de nova adminis-
tração pública, assim como suas implicações sobre a demanda por novos perfis 
de liderança e formas de seu desenvolvimento.

Movimentação financeira: a base de uma contribuição para o INSS em 
substituição à folha de pagamentos discute aspectos relacionados aos regimes 
previdenciários e as bases de incidência adequadas a cada um deles. Mostra 
ainda que o regime geral da previdência no Brasil assumiu conotação de polí-
tica pública de renda complementar.
Boa leitura!
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