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Mensagem da Diretoria – ABPHE
Queridos associados,
A ABPHE realizou com sucesso seu evento para pós graduandos na USP de Ribeirão Preto nos
dias 10 e 11 de julho. Agora vamos nos preparar para o nosso congresso, que irá ocorrer em
setembro de 2019 na UNESC, em Criciúma/SC. Todos os associados estão convidados a participar
e toda ajuda na organização e divulgação será bem vinda. Em breve iremos iniciar as chamadas e
informações gerais.
A partir do próximo mês iremos fazer nossa comunicação com os associados através de boletins
mensais (e não mais bi-mensais) com as informações de interesse geral. As notícias urgentes serão
divulgas em boletins especiais.
O apoio de nossos associados na divulgação de notícia de interesses da área é fundamental para
a continuidade dos esforços da gestão de melhoria e aperfeiçoamento de nossa página.
Reforçamos o pedido de envio de notícias através de nosso email (abphe1@gmail.com)
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Anuidades ABPHE
A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de seus
sócios(as). Para realizar o pagamento da anuidade de 2018 e, eventualmente, de anuidades
atrasadas entre em contato com a tesouraria para se informar dos valores e condições através do
e-mail: tesouraria.abphe@gmail.com
Conforme aprovado na última reunião ordinária do Conselho de Representantes da ABPHE o valor
das anuidades para pagamento no segundo semestre do ano é de R$ 200,00 (profissionais) e R$
100,00 (estudantes).
Para efetivar o pagamento basta fazer um depósito de acordo com os dados bancários abaixo
indicados.
Banco do Brasil – Agência 1504-0; CC: 17.370-3;
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90.
Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o e-mail
tesouraria.abphe@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via e-mail.
O pagamento também pode ser feito via Pag Seguro.
Todas essas informações estão na página da ABPHE – www.abphe.org.br

História Econômica & História de Empresas
Chamada de Artigos
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 pode ser acessada endereço
www.abphe.org.br.
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.

Impressão de números anteriores
A atual diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE composta por Bruno Aidar
(editor), Ivan Salomão e Thiago Fontelas Rosado Gambi, continua a oferecer aos autores e sócios
da ABPHE a revista pelo custo de sua impressão. Os números publicados entre 2012 e 2017 podem
ser adquiridos por sócios e autores pelo valor de R$ 30,00 cada exemplar e por demais
interessados pelo valor de R$ 50,00 reais (o valor já prevê o envio pelo correio).
Pedimos que os interessados entrem em contato conosco (abphe1@gmail.com) indicando quais
são os números de seu interesse, qual deve ser o endereço para recebimento das revistas,
juntamente com o comprovante do pagamento dos números selecionados. O pagamento deverá
ser realizado na conta da ABPHE, no Banco do Brasil, agência 1504-0, conta corrente 17.370-0.
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HE&HE, v. 21 n. 1 (2018)
Artigos:
O Estado fala mais alto: o telefone em Belo
Horizonte, 1894-1912
James William Goodwin Junior
Breve panorama da trajetória do Instituto Nacional
do Mate: alguns apontamentos sobre erva-mate e
economia nacional
José Antonio Fernandes
O império da fiscalidade: notas sobre a produção
colonial
André Filippe de Mello e Paiva
Aproveitar propriedades para construir vias de
comunicação: o caso das fazendas Bebedouro
(Brasil) e A Luisiana (Colômbia), 1870-1900
Clara Inés Carreño Tarazona
O direito à subsistência em xeque: um olhar sobre
a Lei dos Pobres e o Ato de Emenda de 1834
Daniel Schneider Bastos
Infraestrutura e desenvolvimento: estudo de caso
sobre os Estados Unidos no século XIX
Fernando Dall'Onder Sebben, Pedro Perfeito da Silva
Natureza da transição e tipo de capitalismo: notas
sobre o fim da economia de comando na URSS e a emergência de um capitalismo dirigido
pelo Estado
Eduardo Motta Albuquerque
A economia monetária da produção capitalista de Keynes sob a perspectiva de compreensão
da história e da teoria
André Cutrim Carvalho, David Ferreira Carvalho
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ABPHE nas Redes Sociais
A Diretoria da ABPHE está mantendo, em caráter experimental, uma página na rede social
Facebook para divulgar notícias de interesse para a História Econômica. Na página poderão ser
encontradas as principais notícias dos boletins semanais e bimestrais da ABPHE, além de fotos e
demais arquivos de interesse para os nossos associados.
A página também pretende ser um veículo mais “ágil” para a recepção e divulgação de notícias de
eventos acadêmicos, seleções e concursos nas áreas de História, Economia e afins,
Administrada por um grupo de pós-graduandos em História Econômica, a página pretende ser uma
alternativa para divulgação da área e atração de novos sócios. Acesse, participe, curta e
compartilhe
Endereço: www.facebook.com/abpheoficial
Equipe Responsável:
Diretoria da ABPHE
Amanda Gonçalves Marinho (Mestranda – USP)
Silvana Andrade dos Santos (Doutoranda – UFF)
Marcos Marinho (Mestre – UFRJ)
Thiago Alvarenga (Doutorando – UFF)
Thiago Mantuano (Doutorando – UFF)

Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação (2017-2018)
Conforme prevista em Edital foi realizada na 7ª Conferência Internacional de História
Econômica e V Encontro de Pós Graduação em História Econômica a cerimônia de entrega
dos Prêmios ABPHE de Tese e Dissertação em História Econômica para o biênio 2016/2017.
A Comissão Julgadora do Prêmio, composta pelos professores e sócios Fernando Carlos G. de
Cerqueira Lima (UFRJ), Rogério Naques Faleiros (UFES) e Teresa Cristina de Novaes Marques
(UnB) premiaram a Tese de Doutorado de Luiz Felipe Bruzzi Curi, Nationalökonomie nos
trópicos: pensamento econômico alemão no Brasil (1889-1945) orientada pelo Professor
Alexandre Macchione Saes e a Dissertação de Mestrado de Felipe Souza Melo, O Negócio de
Pernambuco: Financiamento, Comércio e Transporte na Segunda Metade do Século XVIII
orientada pelo Professor Maximiliano Mac Menz.
Ambos trabalhos foram defendidos no Programa de Pós Graduação em História Econômica da
USP.
A diretoria da ABPHE parabeniza os autores e os orientadores e agradece aos membros da
Comissão Julgadora pelo esforço e competência!
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Encontro de Pós Graduação ABPHE 2018

A 7ª Conferência Internacional de História Econômica & IX Encontro de Pós Graduação em
História Econômica reuniu mais de cem pesquisadores na Universidade de São Paulo, campus
Ribeirão Preto, entre os dias 10 e 11 de Julho de 2018, na Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP/USP). Houve a conferência de abertura com a profa.
Anne Hanley (Northern Illinois University), apresentando o seu novo livro sobre The Public Good
and the Brazilian State: municipal finance and public services in São Paulo, 1822-1930,
publicado pela The University of Chicago Press.
Ainda tivemos duas mesas redondas, a primeira tratou do
desenvolvimento econômico do século XIX, abordando a relação
entre a escravidão e o crescimento do país e, de outro lado, o
empreendedorismo britânico e as patentes no Brasil com os
professores Luiz Fernando Saraiva (UFF) e Alexandre Machione
Saes (FEA/USP). Por fim, a palestra do professor José Flávio Motta
(FEA/USP) sobre o comércio de partes dos escravos e a
reconstituição da identidade cativa. Os trabalhos apresentados foram
divididos em 24 Simpósios Temáticos, compreendendo os temas já
tradicionais dos encontros da ABPHE: Colônia, Século XIX, Séculos
XX-XXI, História Econômica Geral, História do Pensamento
Econômico e História de Empresas. Assim, manteve-se os Encontros
de Pós-Graduação promovidos pela Associação Brasileira de História
Econômica – ABPHE desde 2002. Esse evento consiste num dos
principais fóruns de discussão da área de História Econômica e muito
importante para integrar os alunos que desenvolvem trabalhos em
diferentes locais.
Agradecemos o apoio da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
(FEARP/USP) e da ABPHE para a realização do evento.
Renato Leite Marcondes (Presidente da Comissão Organizadora)

www.abphe.org.br

Anais dos Encontros de Pós Graduação da ABPHE
Os Encontros de Pós Graduação em História Econômica se iniciaram em 2002 na Unifesp em
Araraquara. Desde então, estes encontros têm contribuído muito para as discussões na área e a
inserção de novos associados.
Brevemente, os anais dos Encontros de Pós Graduação em História Econômica estarão disponíveis
na página da ABPHE (www.abphe.org.br), à exemplo dos anais dos Congressos Brasileiros de
História Econômico. Esta atuação é coordenada pela atual diretoria e pelo mestrando Gabriel
Gabriel Crozzeta Mazon (UNESC).

XVIII Congresso Mundial de História Econômica
De 29 de julho a 3 de agosto corrente realizou-se o XVIII Congresso Mundial de História Econômica,
no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Cambridge/Boston (Estados Unidos). O Tema
geral do congresso foi “Waves of Globalization”, que orientou a organização das atividades do
evento. Foram realizadas três “Sessões Plenárias” no congresso, que se constituíram de duas
conferências e um painel de debate. A primeira conferência do evento (conferência inaugural) foi
proferida pelo Prof. Dr. Sevker Pamuk, do Ataturk Institute of Modern Turkish History da
Universidade do Bósforo (Istambul, Turquia), com o título “Waves of Globalization and the Economic
Historian”. A segunda conferência foi proferida pelo Prof. Dr. Thomas Piketty, da Paris School of
Economics e da EHESS (França), com o título “Rising Inequality and the Changi ng Structure of
Political Conflict”. O painel de debate, realizado na sessão de encerramento do congresso, teve a
participação da Profª Drª Jane Humphries, da Universidade de Oxford (Grã-Bretanha), da Profª Drª
Claudia Goldin, da Universidade de Harvard (Estados Unidos) e do Prof. Dr. Jan De Vries, da
Universidade da Califórnia, Berkeley (Estados Unidos), como debatedor. Aquela primeira
professora apresentou uma reflexão intitulada “From the Wings to Centre Stage: Women and
Economic Growth and Structural Change in Europe during the Pre-Industrial and Industrial Eras”,
enquanto o título da reflexão da segunda professora foi “A Long Road: The Quest dor Career and
Family”.
Além de mais de uma centena de sessões de comunicações coordenadas, foram também
realizadas algumas sessões especiais (constituídas de apresentações e discussões de livros), uma
competição de teses doutorais, sessões de posters e diversas atividades culturais. Realizou-se
ainda, durante o congresso (dia 2 de agosto), a assembleia geral ordinária, da International
Economic History Association (IEHA), que deliberou sobre diversos assuntos administrativos e
financeiros da entidade e elegeu a nova diretoria para o triênio 2018-2021. O Prof. Dr. Luiz Carlos
Soares foi o representante da ABPHE nesta assembleia geral. Ao final da mesma, foi anunciado
que o XIX Congresso Mundial de História Econômica será realizado em Paris, de 25 a 30 de julho
de 2021, no Campus Condorcet da Universidade de Paris-Aubervilliers. A página do próximo
congresso já está funcionando com as primeiras informações sobre o evento
(http://www.wehc2021.org).
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Convocatoria al Posgrado en Historia del Colegio de México
Por parte de la Coordinación del Centro de Estudios Históricos (CEH) del Colegio de México, les
recordamos que está abierta la convocatoria al doctorado en Historia. Agradeceríamos difundier a
la información en su institución. Se adjuntan las Bases y requisitos de admisión, así como una carta
de invitación del Dr. Gabriel Torres Puga, coordinador del Centro.
Se puede consultar esta información que le hacemos llegar a través del enlace:
http://ceh.colmex.mx/index.php/doctorado-en-historia/convocatoria
Quedamos atentos a cualquier duda por medio del correo: coord.acad.ceh@colmex.mx

Call for Papers
Special Issue on: "The International Financial System post 2008 crisis"
Guest Editor:
Maria de Fatima Silva do Carmo Previdelli, Professor at Universidade Federal do Maranhao – Brazil
O prazo para envio de artigos para a edição especial do Journal of Reviews on Global Economics
se encerra em 20 de Agosto,
Esta é uma oportunidade especial para publicação em revista internacional posto que fui convidada
para editora desta edição especial sobre o Sistema Financeiro Internacional. Assim, agradeço que
divulguem entre seus colegas
Segue o link da revista e a chamada de trabalhos:
http://www.lifescienceglobal.com/independent-journals/journal-of-reviews-on-globaleconomics/special-issues-journal-of-reviews-on-global-economics
Background of theme:
After the monetary and financial crisis of 2008 the International Financial System had to make some
changes in its frame work. Organizations such as the Bank for International Settlements,
International Monetary Fund, World Bank, and such taken step in order to prevent new crises. The
aim of this special issue is to assemble papers about the efforts made by those organizations and
the last standards and recommendations made about central bank activities as well as regulated
financial organizations.
The objective of this special issue is to provide a platform for the researchers and
academicians on this important issue which has not widely been discussed at length. This special
issue focuses on the discussion of the changes on the rules and policies required by the
supranational organizations and that must be applied by Central banks as well as governments and
private baking and finance organizations.
Suitable topics include, but are not limited to the following:
- IMF new regulations,
- BIS standards and recommendations,
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- Basel Committee last updates,
- Shadow banking system, structure and operations
- International Financial System architecture,
- Central Banks and international cooperation,
- European Central Bank as an supranational organization,
Notes for Prospective Authors :
Submitted papers should not have been previously published nor be currently under consideration
for publication elsewhere.
All papers are refereed through a peer review process.
All papers must be submitted online to: fatprevi@gmail.com.
Important Dates :
Manuscripts due by: 20th August, 2018
Notification to authors: 20th September, 2018
Revisions to be submitted by authors: 20th October, 2018
Final notification: 20th November, 2018
Publication of the issue in December 2018
Guidelines:
http://www.lifescienceglobal.com/guidelines-for-authors-jrge

Globalization and De-Globalization: Shifts of Power and Wealth

Annual Meeting of the Business History Conference, Hilton Cartagena de Indias, Colombia
March 14 – 16, 2019
Proposals due October 1, 2018
The theme of the 2019 Business History Conference annual meeting will be “Globalization and
De-Globalization: Shifts of Power and Wealth.” The recent phenomena of the spread of populist
and economic nationalist regimes throughout North America, Europe, Asia and elsewhere taking
positions against the major trading blocks and the free movement of people and goods make the
topic of this conference very timely. The conference aims to concentrate on business history
research agendas that enable a nuanced understanding of the phenomena of globalization and
de-globalization.
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The conference theme encourages contributions from a variety of approaches to business
history research, covering a broad range of geographies and periods. The program committee of
Marcelo Bucheli (co-chair), Andrea Lluch (co-chair), Takafumi Kurosawa, Espen Storli, Laura
Sawyer, and Teresa da Silva Lopes (BHC president) invites papers proposals addressing on the
following topics, but not limited to:
. the contribution of firms and the entrepreneurs to globalization and de-globalization
. the role and responsibility of business in shifts of power, wealth and inequality;
. the rise of emerging markets and the globalization of firms from those markets;
. globalization and environmental and social sustainability;
. business and gender during waves of globalization and de-globalization
. and risk management during globalization waves
While we encourage proposals to take up this theme, papers addressing all other topics will receive
equal consideration by the program committee in accordance with BHC policy. Proposals may be
submitted for individual papers or for entire panels. Each proposal should include a one-page
abstract and one-page curriculum vitae (CV) for each participant. Panel proposals should have a
cover letter containing a title, a one-paragraph panel description, and suggestions for a chair and
commentator, with contact information for the panel organizer. To submit a proposal go to
http://thebhc.org/2019- bhc-meeting
Maiores informações em: https://www.thebhc.org/call-papers-2019

Eventos
III Jornada de Economia Política e História Econômica e Social – JEPHES

Desde de 2015, quando foi realizada a primeira edição da JEPHES, buscamos por objetivo a
interação de discentes, professores e pesquisadores. Um evento com abrangência internacional,
revelou-se de extrema importância para o desenvolvimento acadêmico do Curso de Economia do
Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
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Agora em 2018, na III edição das Jornadas de Economia Política, História Econômica e Social,
estaremos debatendo os 200 anos de aniversário de Karl Marx. Tal fato não pode ser esquecido e
é constatado pela História e importância de suas ideias. Marx tem maior atualidade hoje do que no
seu próprio tempo.
O objetivo central da III JEPHES é o fortalecimento da pesquisa nas áreas de História Econômica
e Economia Política, oferecendo subsídios para alunos, professores e pesquisadores através da
troca das experiências com estudantes e estudiosos de outras regiões.
Prazo para submissão: até 17/08/2018
Maiores informações: https://www.even3.com.br/3jephes

II Jornada Nacional de Desenvolvimento e Políticas Públicas: Trabalho e
Desenvolvimento na América Latina
O evento se dará na Universidade do Extremo Sul Catarinense – Unesc em Criciúma (SC), entre
os dias 3 e 4 de setembro de 2018

Para mais informações: https://doity.com.br/ii-jornada-nacional-de-desenvolvimento-epoliticas-publicas.
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Marx e o Marxismo – UFF 2018
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XXVI Jornadas de História Econômica - Associação Argentina de História
Econômica
Facultad de Ciencias Humanas – 19, 20 y 21 de Setiembre de 2018 na Universidad Nacional de la
Pampa (Santa Rosa)
20 de Agosto de 2018 – Aprobación de las ponencias de las Mesas Generales
Site do Evento: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-economica/xxvi-

jornadas-de-historia-economica
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Jornadas Discente de História Econômica
A primeira Jornada Discente de História Econômica ocorrerá na Universidade Federal Fluminense,
Campus do Gragoatá - Niterói, durante os dias 8 e 9 de novembro de 2018. Este encontro tem o
intuito de reunir e promover o debate entre os pesquisadores em formação com algum grau de
diálogo no campo da História Econômico-Social, preservando grande pluralidade de enfoques de
pesquisas, recortes temáticos e cronológicos em nossas mesas. Receberemos resumos e,
posteriormente, trabalhos na íntegra para exposição e publicação em anais por parte de
graduandos e pós-graduandos indistintamente.
A JDHE busca reunir estudos e
pesquisas que dialoguem com os
seguintes temas: Teoria e Metodologia
em
História
Econômico-Social,
Quantitativa e Serial; História e
Trajetória de Instituições, Empresas,
Agências, Agentes Econômicos e
Classes Sociais; Estado, Política
Econômica
e
Desenvolvimento
Econômico-Social; Economia Política
Internacional; História das Relações
Econômicas Internacionais, Divisão
Internacional do Trabalho e Mercado
Mundial; História do Pensamento
Econômico;
História
Econômica
Regional; História Urbana; História
Agrária; História Econômico-Social do
Trabalho e dos Trabalhadores;
Escravidão, Liberdade e Imigração.
Entendemos que é possível criar um
ambiente crítico e fraterno, rico em
diálogo e contato entre estudantes de
diferentes instituições. Pesquisadores
de formações diversas poderão
apresentar,
discutir
e
refletir
coletivamente, convergindo em sua relação com a História Econômico-Social. Ademais,
contaremos com o suporte de professores reconhecidos no campo para a coordenação das mesas.
O evento é uma realização do Grupo de Estudos e Pesquisas Eulália & Bárbara, organização
fundada por graduandos e pós-graduandos da UFF, UFRJ, UNIRIO, FIOCRUZ, USP e UNL em
abril de 2018. As Jornadas deste ano contam com o apoio financeiro do Programa de PósGraduação em História Social da UFF, além do apoio logístico e material dos laboratórios PolisUFF, HEQUS-UFF, LAPEDHE-UFF e da Associação Brasileira de Pesquisadores em História
Econômica (ABPHE).
A JDHE no ano de 2018 homenageia o filósofo, economista, historiador e professor aposentado do
PPGH-UFF Geraldo de Beauclair Mendes de Oliveira por sua importância fundante para o campo
da História Econômico-Social no Brasil.
Data: 08 e 09/11;
Local: Niterói, UFF, Campus do Gragoatá, Bloco O, Sala 510.
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Publicações Periódicos
Journal of Evolutionary Studies in Business Vol 3, n. 2 (2018)
Os nossos sócios Armando Dalla Costa, Alexandre Saes e Caroline Gonçalves noticiam a
publicação de número especial do Journal of Evolutionary Studies in Business.
Special Issue: Expansion and Internationalization of Business Companies in Brazil
Artigos:
Expansion
and
Internationalization
of
Business
Companies
Theoretical/Methodological Contributions
Armando Dalla Costa, Alexandre Macchione Saes; Caroline Gonçalves.

in

Brazil:

EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Brazilian Aerospace Conglomerate):
Brazilian Aircraft Flying around the World
Armando Dalla Costa; Rodolfo Coelho Prates.
The Internationalization of WEG
Alexandre Macchione Saes; Guilherme Grandi; Fábio Faria de Moraes.
Cooperative Agribusiness History: Organizational Aspects for Internationalization and the
Expocaccer Case Study
Caroline Gonçalves; Uriel Rotta.
Growth and Internationalization of Gerdau Group
José Lannes
From the Import-Substituting Industrialization to Internationalization in the Machine Tools
Industry in Brazil: The Case of Romi
Michel Marson.
O Journal of Evolutionary Studies in Business é aberto para consultas e downloads:
http://revistes.ub.edu/index.php/JESB ou direto no site da revista.

Revista tiempo&economía Vol. 5 Núm. 2 (2018)
Dossier: Ciudad y Transporte: Cambios y Reflexiones Históricas
Artigos:
Infraestructura y redes de transporte regionales y globales
Puertos y ciudades del Atlántico medio: Análisis comparado entre Salvador da Bahia (Brasil)
y Las Palmas de Gran Canaria (España)
Antonio Ángel Ramón Ojeda, Alejandro González Morales y Flavio Gonçalves dos Santos
Buenos Aires: a Cidade, seus Portos e Rios (1850-1911)
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Thiago Mantuano
A Estrada de Ferro: crescimento econômico e urbano num município brasileiro doSul de
Minas Gerais – Varginha (1882-1920)
Natânia Silva Ferreira
Caminos rurales, consorcios camineros y desarrollo regional en la provincia de Córdoba
(Argentina) en la segunda mitad del siglo XX
H. Martín Civitaresi
Movilidad y accesibilidad intra-urbanas
Transporte, uso e ocupação na cidade de Petrópolis, RJ, Brasil
Diana Scabelo da Costa Pereira da Silva Lemos, Licínio da Silva Portugal y Ronaldo Balassiano
El tranvía de San Cristóbal y la urbanización del suroriente bogotano, 1900-1940
José Alejandro Cifuentes Sarmiento
La ciudad de los buses de colores: Empresas de transporte público, planes de desarrollo y
crecimiento urbano en Cali (Colombia) 1969-1993
Diana Vinasco
Fluxo Contínuo:
Una aproximación a la estructura productiva de Entre Ríos en la década de 1930
Maximiliano Camarda, Leandro Rodriguez y Jose Antonio Mateo
Trayectoria empresarial de Pedro Aquilino López Medina
Elber Berdugo
Resenhas:
La economía colombiana del siglo XX: Un recorrido por la historia y sus protagonistas.
Carlos Caballero. Penguin Random House, 2016.
Edwin López Rivera
Maiores informações em http://goo.gl/AqOSnO

Revista de Economia Política e História Econômica Ano 14 – Número 40 –
julho de 2018
Artigos:
O Brasil, o Mundo e a Quarta Revolução Industrial: reflexões sobre os impactos econômicos
e sociais
Marcos Cordeiro Pires
Acumulação de Capital na Semiperiferia e seus limites políticos e econômicos: o caso da
economia brasileira
Glaudionor Gomes Barbosa; Camila Nadedja T. Barbosa
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Os Modos de Dominação Burguesa na Sociedade Capitalista
Tiago Santos Salgado
Fundos de Investimento e a financeirização das firmas no Brasil nas duas primeiras décadas
do século XXI
Marco Aurélio Cabral Pinto
Algumas Notas sobre Regionalismo e Integração na América do Sul
Vivian Garrido Moreira
Contribuição do Sistema Toyota de Produção na mudança do paradigma tecno-econômico
do Japão: uma abordagem neo-schumpeteriana
João Paulo Augusto Eça; Marcos Fábio Martins de Oliveira; Roney Versiani Sineaux
Aneheüser-Bush: tradição vs. vanguarda financeira no takeover de um ícone americano
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