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  Editorial 

Este é o primeiro boletim da Associação Brasileira de Pesquisadores em História 
Econômica de 2015. 

Esperamos continuar o trabalho de divulgação de informações de assuntos relevantes 
para a História Econômica em nossos boletins de 2015, de maneira a ampliar o diálogo 
com os associados. Estamos fazendo um esforço para melhorar nossa página na 
internet e para fortalecer nossa revista e, para tanto, contamos com seu apoio para a 
divulgação de informações e submissão de artigos para a Revista História Econômica e 
História de Empresas. Entrem em contato conosco pelo email: abphe1@gmail.com 

Queremos aproveitar para desejar um feliz 2015, com a esperança de que possamos 
nos encontrar no próximo Congresso Brasileiro de História Econômica, que será 
realizado em Vitória-ES, de 14 a 16 de setembro de 2015. 

 

Informes ABPHE 

Anuidades 2015 

A anuidade de 2015 continua R$ 130,00 para profissionais e R$ 65,00 para estudantes 
e para maior comodidade, a partir de agora os pagamentos (depósito ou transferência) 
poderão ser feitos no Banco Itaú ou no Banco do Brasil, de acordo com os seguintes 
dados bancários: 

- Banco 341 - Itau Unibanco S/A - Agência 1536; CC: 36311-0; 

- Banco 001 – Banco do Brasil – Agência 2995-5; CC: 50470-X* 

- CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90 

*Em alguns casos, no depósito ou na transferência, é preciso substituir o X por 0 (zero). 

Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o email 
abphe1@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via email. 

 

Anuidades 2014 

Para o pagamento da anuidade de 2014 feito entre 1º de janeiro e 31 de maio de 

2015, o valor da anuidade é de R$ 140,00 para profissionais e R$ 70,00 para 

estudantes. Se o pagamento da anuidade de 2014 for feito depois de 31 de maio de 

2015, o valor da anuidade sobe para R$ 160,00 para profissionais e R$ 80,00 para 

estudantes. 

 

Filiação 

Os interessados em realizar sua filiação na ABPHE deverão entrar em contato no email 

da Associação (abphe1@gmail.com) para solicitar sua ficha de inscrição e maiores 

informações. 

 

mailto:abphe1@gmail.com
mailto:abphe1@gmail.com
mailto:abphe1@gmail.com
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Revista História Econômica e História de Empresas 

A diretoria da Associação e a comissão editorial da revista convidam os sócios e demais 

interessados a submeter textos para História Econômica & História de Empresas 

(HE&HE, ISSN 1519-3314). A revista é uma publicação semestral da ABPHE, que agora 

possui um site próprio e cujo acesso pode ser realizado pelo endereço 

www.abphe.org.br. A Comissão Editorial é composta por Luiz Fernando Saraiva 

(editor); Carlos Suprinyak; Cláudia Tessari; Marco Cavalieri; Teresa Marques 

Atualmente a revista está indexada na EconLit, no Journal of Economic Literature 

(versões eletrônica on-line e CD ROM), na Econpapers, no IDEAS, no LATINDEX e no 

Portal de Periódicos da CAPES. Estamos dando continuidade aos esforços para indexá-

la também nas bases SciELO e Redalyc o mais breve possível, com o objetivo de 

ampliar ainda mais sua visibilidade e qualificação.  

Como parte deste esforço, os artigos devem ser submetidos através do Open Journal 

System (OJS), um sistema eletrônico de editoração de revistas cuja utilização é 

indispensável para a inclusão da História Econômica & História de Empresas nos 

principais indexadores. Autores e pareceristas devem cadastrar-se por meio do link 

http://www.revistaabphe.uff.br. 

Aguardamos sua contribuição!  

  

http://www.abphe.org.br/
http://www.revistaabphe.uff.br/
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XI Congresso Brasileiro de História Econômica & 12ª 

Conferência Internacional de História de Empresas 

O XI Congresso Brasileiro de História Econômica e 12ª Conferência Internacional de 
História de Empresas, organizados pela Associação Brasileira de Pesquisadores em 
História Econômica – ABPHE têm como objetivo principal discutir, sob o enfoque 
histórico, temas de alta relevância para compreensão da sociedade e dos processos de 
desenvolvimento. Em 2015 os eventos serão realizados na Universidade Federal do 
Espírito Santo, em Vitória-ES, Brasil, entre os dias 14 e 16 de setembro de 2015.  

O público alvo do Congresso consiste em pesquisadores, professores e estudantes 
(Pós-Graduação e Graduação) dos cursos de Ciências Econômicas, História, 
Administração, Ciências Sociais e áreas afins, assim como Empresas Públicas e privadas 
que tenham interesse por pesquisas acerca da História Econômica e História de 
Empresas. O Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas oferecerá suas instalações para 
o evento. Prevê-se a organização de Conferências nacionais e internacionais, mesas 
redondas e apresentação de comunicações orais nas seguintes áreas temáticas:  
 
Área 1: Brasil e América Latina Coloniais  
Área 2: Brasil e América Latina no século XIX  
Área 3: Brasil e América Latina – séculos XX-XXI  
Área 4: História Econômica Geral e Economia Internacional  
Área 5: História do Pensamento Econômico, Historiografia e Metodologia  
Área 6: História de Empresas; História da Tecnologia  

A submissão de trabalhos deve ser feita até o dia 11 de abril pelo email 

abphe11vitoria@gmail.com conforme as instruções do site: http://www.abphe.org.br/  

Comissão Científica:  
Área 1: Brasil e América Latina 
Coloniais  
Teresa Cristina de Novaes Marques 
(UnB)  
Maximiliano Mac Menz (UNIFESP)  
Wolfgang Lenk (UFU)  
 
Área 2: Brasil e América Latina no 
século XIX  
Rita de Cássia Almico (UFF)  
Siméia de Nazaré Lopes (UNIFAP)  
Paulo Roberto Cimó Queiroz (UFGD)  
 
Área 3: Brasil e América Latina – 
séculos XX-XXI  
Gustavo de Barros (UFJF)  
Fábio Alexandre dos Santos (UNIFESP)  
Fábio Carlos da Silva (UFPA)  

 
Área 4: História Econômica Geral e 
Economia Internacional  
Maria Heloísa Lenz (UFRGS)  
Fábio Antônio de Campos (UNICAMP)  
Felipe Pereira Loureiro (USP)  
 
Área 5: História do Pensamento 
Econômico, Historiografia e 
Metodologia  
Cláudia Heller (UNESP)  
Rogério Arthmar (UFES)  
Carlos Eduardo Suprinyak (UFMG)  
 
Área 6: História de Empresas; História 
da Tecnologia.  
Armando Dalla Costa (UFPR)  
Ednilson Silva Felipe (UFES)  
Alcides Goularti Filho (UNESC)  

mailto:abphe11vitoria@gmail.com
http://www.abphe.org.br/
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Comissão Organizadora Local 

Prof. Rogério Naques Faleiros (Departamento de Economia-UFES) 
Prof. Maurício de Souza Sabadini (Departamento de Economia-UFES) 
Profa. Ana Carolina Giuberti (Departamento de Economia-UFES) 
Prof. Rogério Arthmar (Departamento de Economia-UFES) 
Prof. Ednilson Silva Felipe (Departamento de Economia-UFES) 
Profa. Jaqueline Carolino (Departamento de Gemologia-UFES) 
Prof. Angelo Alves Carrara (UFJF) 
Prof. Alexandre Macchione Saes (USP) 
Prof. Luiz Fernando Saraiva (UFF) 
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Livros publicados pelos sócios da ABPHE em 2014-5 (parte 7)

 

Esta obra, fruto de um esforço coletivo, 

pretende situar a dimensão do pensamento 

fazendário no centro da análise histórica no 

marco de um interesse crescente pela 

reconstrução historiográfica do pensamento 

econômico. Para isso, busca apreender os 

postulados, tradições e influências intelectuais 

recebidas e exercidas, assim como os 

processos de transferência e difusão das ideias 

que constituíram a atividade fazendária de 

diversos personagens relevantes da vida 

pública da Nova Espanha e do México durantes 

os séculos XVIII e XIX. 

 
Ivanil Nunes. Los ferrocarriles que 

supieron conseguir. Concesión 

pública, uso privado. 1. ed. Buenos 

Aires: Libros & bytes, 2014. v. 1. 

191p. 

 

O objetivo neste trabalho foi analisar o papel 

do Estado no processo de nacionalização das 

ferrovias argentinas durante a década de 

1940, e depois na privatização daquelas na 

década de 1990. Apresentamos aqui algumas 

reflexões para as seguintes indagações: de 

que maneira o Estado argentino tem 

(historicamente) se relacionado com o setor 

ferroviário? Pode-se afirmar que neste setor 

as ações estatais foram as responsáveis pelo 

desenvolvimento, consolidação, nacionalização 

e também pelo desmantelamento de parte do 

setor ferroviário argentino? Foram essas ações 

implantadas como política de Estado? Afinal, 

qual foi o efetivo papel desempenhado pelo 

Estado e pelos concessionários privados em 

relação às ferrovias daquele país? As fontes 

utilizadas indicam que nas últimas décadas de 

gestão privada, entre as décadas de 1990 e 

2010, prosseguiu-se nas ferrovias argentinas 

“privatizadas” com a mesma tática que o 

Estado já vinha aplicando na antiga malha 

estatal denominada “Ferrocarriles Argentinos”; 

portanto, o setor privado seguiu aplicando 

"mais do mesmo" (...). Nesse sentido, os 

concessionários privados não inovaram. 

Apenas deram prosseguimento ao modelo de 

negócios reinventado pela gestão estatal – 

modelo este que neste trabalho denominamos 

por “ferrovia-mínima”. 

Ernest Sánchez Santiró (Org). Pensar la Hacienda 

pública. Personajes, proyectos y contextos en torno 

al pensamiento fiscal en Nueva España y México 

(siglos XVIII-XIX). 1. ed. México: Instituto Mora, 

2014. 
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Fontes para pesquisa 
 

Arquivo Público do Estado de SP 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br 

O site do Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) está de cara nova. Totalmente 

reformulado e de fácil navegação, o internauta poderá desfrutar de todos os serviços 

oferecidos pela instituição, além de realizar uma ampla pesquisa do acervo que já soma 

mais de 400 mil imagens de documentos digitalizados disponíveis para consulta. 

 

Guía de las Memorias de Hacienda de México, 1822-1910 

http://memoriasdehacienda.colmex.mx 

Criada por Carlos Marichal, professor de El Colegio de México, esta página eletrônica 

constitui uma base de dados extremamente valiosa aos historiadores econômicos de 

modo geral, e aos pesquisadores da História Financeira, Fiscal e Tributária, em particular. 

Além de uma introdução detalhada preparada pelos editores, é apresentada uma síntese 

de cada relatório, bem como listas dos anexos estatísticos e dados sobre as bibliotecas 

onde há cópias. Por sua vez complementa-se esta informação com bases de dados 

complementares com listas e biografias dos ministros e dos anos econômicos que 

correspondiam a cada relatório e uma bibliografia. Noutra base completar, incluem-se em 

formato Excel todos os quadros estatísticos de receitas, despesas e dívida pública que 

acompanham os relatórios entre 1822 e 1870. 

 

Cajas de la Real Hacienda de la América Española, siglos XVI a principios del siglo XIX 

http://realhacienda.colmex.mx 

Esta página reúne a informação das "Cajas Reales de la Real Hacienda para la América 

Hispánica" (o equivalente espanhol das Provedorias/Juntas da Real Fazenda do mundo 

português) entre o século XVI e 1824, a partir do trabalho de Herbert Klein e John J. 

TePaske. A documentação elaborada permite fazer diversos exercícios de pesquisa e 

docência de interesse para professores e alunos de História Econômica da Hispano-

América na época colonial. 

 

 

 

http://memoriasdehacienda.colmex.mx/
http://realhacienda.colmex.mx/
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Novos números de revistas 

Boletín Virtual de la Red de Estudios de Historia de Empresas, número 19.  

El Boletín Nro.19 (diciembre 2014) puede consultarse debajo y en este link: 

http://wp.me/p26gNd-35  

Este nuevo número -y las ediciones anteriores- se encuentran disponibles en formato pdf 

en el Blog de la REHE: http://redhistoriaempresas.org/ 

 

Revista de Economia Política e História Econômica (REPHE), número 33. 

Informamos ainda que está no ar o número 33 da Revista de Economia Política e História 

Econômica que se inicia com um artigo de Luiz Eduardo Simões de Souza sobre os 

antecedentes intelectuais de Raúl Prebisch, a principalmente por trás da formação da 

Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL. Fábio Guedes Gomes e Thiago 

Cavalcanti do Nascimento abordam a integração econômica numa perspectiva teórica e a 

tipologia histórica dos processos na América Latina. Apoena Canuto Cosenza realiza um 

estudo sobre a Divisão Internacional do Trabalho. Patrick Galba de Paula aborda os 

escritos de Marx nos anos 1860 sobre a Irlanda. Kilma Gonçalves Cezar e Elimar Pinheiro 

do Nascimento apresentam as questões dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) referentes à 

sua espacialidade como políticas públicas. Paulo Sergio Souza Ferreira apresenta 

considerações sobre a reprodução do capital monopolista. Rodrigo Emanuel Borges e 

Tiago Camarinha Lopes expõem um breve histórico da elaboração de matrizes de insumo-

produto no Brasil. Rodrigo Badaró de Carvalho realiza uma comparação entre Fernando 

Henrique Cardoso e Caio Prado Júnior, em alguns entrecruzamentos das obras dos dois 

estudiosos. Marcelo Squinca aborda a questão da formação do complexo de 

abastecimento de energia elétrica no Brasil. Por fim, na seção de resenhas, Tallyta Rosane 

Bezerra de Gusmão examina o livro de Osvaldo Coggiola sobre a hiperinflaçãoe as 

condições pré-revolucionárias na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. 

 

O link para acesso da revista é: http://rephe01.googlepages.com 

  

http://redhistoriaempresas.org/
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Divulgação de eventos 

 
Com chamada de trabalhos aberta 

 
5th Latin American Conference of the History of Economic Thought - ESHET Chile 2015 
25-27 de novembro, Universidad Adolfo Ibáñez (Santiago, Chile). 
It will consider proposals on all topics related to the history, philosophy and methodology 
of economics, especially those connected to the main theme of the conference: “Historical 
Approaches in Economics – from Continental Europe to the Americas”. 
 
Abstract proposals for papers and sessions – 400 words, including title, author name(s) 
and contact – should be sent in English to eshetchile2015@uai.cl. Full versions of the 
accepted papers will be requested by October 30, in either English, Portuguese or Spanish. 
There will be a limited number of grants up to $500 (USD), preferably (but not exclusively) 
for Young Scholars coming from Latin American countries and engaging the main theme of 
the conference. ESHET will also sponsor a limited number of grants for scholars coming 
from Europe. In order to be considered for these grants, authors should submit the full 
versions of their papers by September 30, 2015. 
  
Deadline for abstract and session submissions will be July 1, 2015, and registration will 
open (and close) during September 2015. Additional information (including an organized 
tour to Valparaíso on Saturday November 28) is now available on the conference website: 
http://escueladegobierno.uai.cl/extension/eshetchile2015/ 
 
SCIENTIFIC COMMITTEE 
•           José Luís Cardoso (Universidade de Lisboa) 
•           Annie L. Cot (Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne) 
•           José Edwards (Universidad Adolfo Ibáñez) 
•           Pedro Garcia Duarte (Universidade de Sao Paulo) 
•           Rebeca Gómez Betancourt (Université Lumière Lyon 2) 
•           Wade Hands (University of Puget Sound) 
•           Alexandre Mendes Cunha (Universidade Federale de Minas Gerais) 
  
ORGANIZING COMMITTEE (Universidad Adolfo Ibáñez) 
•           Nicole Gardella (nicole.gardella@uai.cl) 
•           José Edwards (jose.edwards@uai.cl) 
•           Andrés Estefane (andres.estefana@uai.cl) 
•           Claudio Robles (claudio.robles.o@uai.cl) 
 
IX Encontro da Associação Ibérica de História do Pensamento Económico (AIHPE) 
4-5 de Dezembro de 2015, Valencia, Espanha. 
 
CALL FOR PAPERS  
Convidam-se todos os interessados a apresentar propostas de comunicações ao IX 
Encontro da Associação Ibérica de História do Pensamento Económico, que se realizará em 
Valencia nos dias 4-5 de Dezembro de 2015.  
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Tal como em edições anteriores, aceitam-se propostas sobre quaisquer temas no âmbito 
da história do pensamento económico, designadamente sobre temas e autores fora do 
quadro geográfico ibérico. Também se aceitam propostas de sessões temáticas 
organizadas com 3 ou 4 comunicações. Contribuições de estudantes de doutoramento ou 
de investigadores em pós-doutoramento serão particularmente bem-vindas.  
 
As propostas de comunicações ou de sessões temáticas, acompanhadas de um resumo de 
cerca de 200 palavras por cada comunicação, deverão ser enviadas até 3 de Abril de 2015 
para a morada abaixo indicada, preferencialmente por e-mail. A selecção final das 
propostas de comunicações estará a cargo de la Comissão Científica.  
 
A aceitação das propostas será confirmada até 30 de Abril de 2015. Todas as informações 
relativas a alojamento, inscrição e programa geral de actividades serão prestadas a partir 
de Maio de 2015. Por favor enviem as propostas de comunicações e pedidos de 
informação para: Pablo.Cervera@uv.es 
 
IX Encontro de Economia Catarinense (EEC) 

Está aberta a submissão de artigos e/ou resumos ao IX Encontro de Economia Catarinense 

(EEC) enviando-o/s para as seguintes Sessões Temáticas: 

1.      Desenvolvimento e sustentabilidade socioambiental 

2.      Gestão e economia do setor público 

3.      Demografia, espaço e mercado de trabalho 

4.      História econômica e Social 

5.      Economia industrial, da ciência, tecnologia e inovação 

6.      Desenvolvimento social, economia solidária e políticas públicas 

7.      Desenvolvimento regional e urbano 

8.      Desenvolvimento rural e agricultura familiar 

9.      Relações econômicas e políticas internacionais 

10.   Temas especiais  

Mais informações através do site http://www.apec.unesc.net  

O prazo final para submissão é até 10/03/2015. 

 
 

 
Chamada de artigos para revistas 

 
Revistas de História Econômica  
América Latina en la História Econômica – Instituto Mora, México:  
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE  
 

Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE)   
Associação Uruguaia de História Econômica, Uruguai.  
http://www.audhe.org.uy/revista/  
 

A Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic 
History (RHE-JILAEH), Instituto Figuerola, Carlos III, Universidad de Madrid.  

mailto:Pablo.Cervera@uv.es
http://www.apec.unesc.net/
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http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RHE  
 

Investigaciones de Historia Económica, Associação Espanhola de História Econômica. 
http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia-economica-328 
 
Revista América Latina en la Historia Económica (Instituto Mora) 
Consulte as normas de submissão para a revista em: 
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/pages/view/normasEdicion 
 

Documentos de Trabajo de la Sociedade Española de Historia Agraria (SEHA) 
A Colección de Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA) 
recebe textos inéditos sobre qualquer aspecto relacionado à historia do mundo rural, escritos 
em castelhano, inglés, português ou qualquer outra língua da Península Ibérica, sendo 
especialmente bem recebidos aqueles que são fruto de pesquisa em andamento, os que ainda 
têm um caráter preliminar, os que apresentam novas fontes ou série de dados e qualquer 
outro trabalho que, por sua extensão ou por seu formato, são dificilmente publicáveis em 
revistas de prestígio. 
Consulte as normas de publicação: http://www.seha.info. 
 
Revista Tiempo y Economia (Colômbia) 
Aberta a submissão para o segundo número da revista; mais informações em: 
http://bit.ly/HK5ute ou pelo email: tiempoyeconomia@utadeo.edu.co. 
Prazo máximo: 10 de março de 2015. 
 
Revista Faces da História. Dossiê "História e filosofia: elos e confrontos entre genealogia e 
hermenêutica na historiografia". Organizadores: Prof. Dr. Hélio Rebello Cardoso Jr (UNESP – 
Assis); Doutorando Rodrigo Bianchini Cracco (UFMG – Belo Horizonte); Mestrando Tiago Viotto 
da Silva (UNESP – Assis). 
Mais informações em: http://seer.assis.unesp.br/index.php/faces/issue/view/17/showToc 
E-mail: facesdahistoria@assis.unesp.br 
  
Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), acaba de 
publicar o trabalho DT-SEHA 1410, Living standards and rural-urban height gap during the early 
stages of modern economic growth in Spain, de José M. Martínez-Carrión, Pedro M. Pérez-
Castroviejo, Javier Puche-Gil, Josep Mª. Ramon-Muñoz. Para acessá-lo, consulte: 
http://www.seha.info/43.asp ou http://ideas.repec.org/s/seh/wpaper.html. 
 

 

 

  

http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia-economica-328
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/pages/view/normasEdicion
http://www.seha.info/
mailto:facesdahistoria@assis.unesp.br
https://ideas.repec.org/p/seh/wpaper/1410.html
https://ideas.repec.org/p/seh/wpaper/1410.html
http://www.seha.info/43.asp
http://ideas.repec.org/s/seh/wpaper.html
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Diretoria (2013-2015) 

Presidente: Angelo Alves Carrara 

Vice-Presidente: Alexandre Macchione Saes 

Primeiro Secretário: Thiago Fontelas Rosado Gambi 

Segundo Secretário: Felipe Pereira Loureiro 

Primeiro Tesoureiro: Afonso Alencastro de Graça Filho 

Segundo Tesoureiro: Cláudia Tessari 

 

 

Conselho de Representantes da ABPHE 2013 - 2015 

 

Região Norte  

1º Titular – Siméia de Nazeré Lopes 

2º Titular – Fábio Carlos da Silva 

Suplente 

Região Centro-Oeste  

1º Titular – Hamilton Afonso de Oliveira 

2º Titular – Paulo Roberto Cimó de Queiroz 

Suplente – Teresa Cristina de Novaes Marques 

Região Nordeste  

1º. Titular – João Rodrigues Neto   

2º. Titular – Ana Paula Sobreira Bezerra 

Suplente 

 

Região Sudeste  

1º. Titular – Carlos Eduardo Suprinyak 

2º. Titular – Rita de Cássia da Silva Almico 

Suplente – Rogério Naques Faleiros   

Região São Paulo  

1º. Titular – Fábio Alexandre dos Santos 

2º. Titular – Cláudia Heller 

Suplente – Fábio Antonio Campos 

Região Sul  

1º. Titular – Maria Heloisa Lenz  

2º. Titular – Alcides Goularti Filho 

Suplente – Ary César Minella 

 

 

Revista História Econômica e História de Empresas 

Comissão Executiva 

Luiz Fernando Saraiva (editor) - UFF 
Carlos Suprinyak – UFMG 
Cláudia Tessari - UNIFESP 

Marco Cavalieri -UFPR 
Teresa Marques -UNB 

 


