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Uma metodologia para diagnóstico de clima organizacional: integrando motivos 
sociais e cultura brasileira com fatores do ambiente de trabalho do Poder Judiciá
rio examina a concepção e a elaboração de uma metodologia para realização 
de diagnóstico de clima organizacional com ferramenta quantitativa que con-
sidera especificidades do Poder Judiciário. Os resultados do projeto piloto in-
dicam que os motivos sociais de realização dos serventuários merecem maior 
atenção dos seus gestores que os de afiliação e de poder.

Saneamento básico no Brasil: considerações sobre investimentos e susten
tabilidade para o século XXI pretende, por meio de pesquisa descritiva-explo-
ratória, verificar como foram realizados investimentos em saneamento básico 
no Brasil, com ênfase no tratamento de esgoto, e discutir como estão sendo 
disponibilizados os recursos para atender aos aspectos legais aos quais se sub-
metem os municípios neste início de século. Como contribuição, identificam-
se algumas novas formas de gestão em saneamento básico, o que auxilia os 
gestores municipais no cumprimento de seus objetivos.

Os Acordos de Basileia e bancos de desenvolvimento no Brasil: uma ava
liação do BNDES e do BNB examina se a submissão dos dois principais bancos 
de desenvolvimento brasileiros, o BNDES e o BNB, aos procedimentos norma-
tivos de Basileia provocou perda de dinamismo destas instituições, de modo a 
impedir integral ou parcialmente o cumprimento de suas funções. Conclui-se 
que as duas instituições referidas foram afetadas: o BNDES exerce suas fun-
ções com pequena limitação, mas o BNB é fortemente prejudicado no exercí-
cio de suas funções de banco de desenvolvimento.

Gobernanza de las políticas de proximidad: análisis de calidad y rendi
miento democrático de los Consejos Locales Bienestar (Murcia, España) analisa 
e avalia oportunidades, contribuições e limitações que apresentam órgãos de 
participação institucionalizada em matéria de serviços sociais locais.

Gestão da cadeia de suprimento do setor público: uma alternativa para 
controle de gastos correntes no Brasil desenvolve um modelo teórico operacio-
nal (MTO) de gestão da cadeia de suprimento para o poder público com ênfa-
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se no processo de compras governamentais e utilizando técnicas de tecnologia 
da informação (TI), gestão de processos (GP) e comércio eletrônico.

Estratégias de responsabilidade social e esfera pública: um debate sobre 
stakeholders e dimensões sociopolíticas de ações empresariais apresenta um ar-
gumento favorável ao desenvolvimento de pesquisas fundamentadas no diá-
logo entre diferentes perspectivas epistemológicas objetivando uma compre-
ensão mais adequada das estratégias de responsabilidade social empresarial 
(SER) e seus impactos sobre a esfera pública.

A repartição tributária dos recursos do ICMS nos municípios da Região 
Metropolitana de Curitiba investiga a relação entre a arrecadação de ICMS 
oriunda do movimento econômico dos municípios da Região Metropolitana 
de Curitiba (RMC) e as transferências governamentais da cota-parte do ICMS 
repassadas pelo governo estadual aos municípios. Os resultados comprovam 
a importância que o tributo tem na política fiscal e nos orçamentos públicos, 
especialmente nos municípios de menor porte.
A expectativa em relação ao treinamento influencia o impacto das ações de ca
pacitação? identifica se características individuais influenciam o desempenho 
no trabalho das tarefas treinadas. Os principais resultados apontam índices 
elevados para as expectativas em relação ao treinamento, sendo mais altos 
entre mulheres, pessoas com escolaridade mais baixa e ocupantes de cargo de 
assistente. Também é alta a percepção do impacto do treinamento no traba-
lho, sobretudo entre os treinandos com escolaridade mais baixa, aqueles que 
participam de treinamentos de natureza cognitiva e aqueles que têm expecta-
tivas de melhoria além da performance e reações mais positivas.
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