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Como resultado de alguns anos de consultoria de matérias  
relacionadas com negócios públicos em geral, produziu-se 
considerável volume de respostas às perguntas apresentadas.

Sempre houve o intuito de ser sucinto, objetivo e conciso 
nas respostas, além de pragmático, para dar ao interes-
sado no tema a resposta necessária para a solução das 
dificuldades que enfrentasse no seu dia a dia.

Agora, reúnem-se no presente trabalho as questões com as 
suas respectivas respostas, de forma a tornar fácil o acesso 
e manuseio por aqueles que trabalham com negócios pú-
blicos, possibilitando a consulta das questões organizadas 
em ordem alfabética conforme os títulos que lhes foram 
atribuídos.
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