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Caros(as) Leitores(as),
Em um ano marcado pela pandemia, pela proximidade do pleito eleitoral, pelas “brigas” entre os poderes
brasileiros, pela omissão da transparência e pela crise ﬁscal, inﬂação mundial, relevantemente, o período
APGS segue com a sua missão de discutir os referidos cenários e disseminar conhecimentos cientíﬁcos à
sociedade, contribuindo para o desenvolvimento da área de Administração, Contabilidade e Gestão Pública.
Neste terceiro número publicado em 2022, os assuntos abordados foram diversiﬁcados, com trabalhos
promovendo novas reﬂexões sobre as atuações e os resultados obtidos no âmbito público brasileiro e até
mundial. Com isso, nesta edição a revista traz assuntos relacionados a intenção de rotatividade no setor
público em uma Instituição Federal de Ensino; a relação entre as transferências voluntárias e o efeito ﬂypaper;
às discussões sobre a transparência como elemento fundamental para os princípios de governo aberto; as
capacidades estatais para a indução da inovação no Brasil; a institucionalização de um código de conduta em
uma organização não governamental; as ponderações sobre uma agenda de pesquisa de assuntos relacionados
ao trabalho de investigação policial, mais especiﬁcadamente os homicídios; a implementação de marco
regulatório em Organizações da Sociedade Civil sob as perspectivas da lógica institucional e da coprodução;
a desigualdade e as ações para o seu enfrentamento; aos princípios da responsabilidade social e a cooperação
internacional para o desenvolvimento, e a uma pesquisa cientométrica sobre a alocação de recursos públicos.
Há de se realçar que a APGS segue com o seu papel de divulgar a ciência por meio do livre acesso para os(as)
leitores(as), ampliando sua abrangência e a possibilidade de contribuir efetivamente com a sociedade.
Espero que apreciam esta edição. Boa leitura e esperamos suas contribuições na APGS.
Saudações,
Antônio Brunozi.
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