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CAPITAL ESCRAVISTA-MERCANTIL E A ESCRAVIDÃO NAS AMÉRICAS, O

Julio Manuel Pires e Iraci del Nero da Costa (orgs.)

Neste volume, reunimos estudos publicados esparsamente, nas últimas décadas, que representam 
solução consistente para um problema teórico até agora não resolvido satisfatoriamente por 
nossos estudiosos, qual seja, uma explicação plena, no campo do pensamento marxista, para 
a existência e superação do sistema escravista moderno estabelecido no Brasil e em várias 
outras áreas das Américas. Para tanto, vimo-nos obrigados, também, a reavaliar a visão clássica 
formulada no primeiro meado do século XX sobre a formação social e econômica do Brasil.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0417-6 • 2010 • 226 p. • 16x23 cm

CARISMA E AÇÃO DA UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA 
Experiências da PUC-SP

João Décio Passos (org.)

O presente livro é resultado de um trabalho de profissionais que integraram a equipe da Vice-Reitoria 
Comunitária na gestão 2005-2008. (...) O resultado que ora se apresenta é mais que descrição de 
números e atividades, o que não seria pouco. É, antes de tudo, fruto do esforço convicto e competente 
de vários sujeitos em servir a comunidade universitária e fazê-la sempre mais coerente em seu ideal 
e ágil em sua proposta. Vale ressaltar, portanto, que as formulações aqui apresentadas nascem 
da rica fonte dos serviços prestados à comunidade interna da PUC, serviços que só se efetivam 
com o esforço de muitos sujeitos que permanecem ora ocultos em suas identidades pessoais.

EDUC 
ISBN 978-85-283-0385-8 • 2008 • 245 p. • 17x24 cm

CELSO FURTADO
Reforma, política e ideologia (1950-1964)

Rosa Maria Vieira

Como ideólogo do desenvolvimento capitalista no Brasil dos anos 1950 e 1960, Celso Furtado deu voz 
à burguesia industrial, traduzindo, no âmbito de suas análises e de seu projeto de desenvolvimento, 
as limitações e as contradições históricas dessa classe. A derrota e banimento de Furtado, em 
1964, no momento em que o capital monopolista internacional elegia o país como mais um de 
seus espaços de acumulação e reprodução ampliada, exigindo para isto o aprofundamento dos 
aspectos antidemocráticos do Estado brasileiro, era a evidência de que a burguesia industrial 
brasileira, sem nenhuma “ilusão heróica”, tinha feito sua escolha: ser o sócio menor do grande 
capital externo. A impossibilidade dessa camada de levar à frente sua “revolução burguesa”, tão 
largamente apontada por ele, ao propor ao Estado e à intelligentsia o papel de demiurgos da nação 
desenvolvida, revelava-se em toda sua plenitude, conferindo, inclusive, às pretensões nacionalistas 
de Furtado um inequívoco “caráter utópico”, que alguns comentadores de sua obra já apontaram.

EDUC
ISBN 978-85-283-0362-9 • 2007 • 432 p. • 14x21 cm



Economia, Administração, 
Contábeis e Atuariais

40 anos – 1974-2014
49

DE VOLTA AO FUTURO
O discurso empresarial e sindical no fim da Autolatina

Leila Maria da Silva Blass

A história da dissolução da Autolatina é o fio condutor de uma análise do discurso empresarial 
brasileiro no cenário de modernização industrial dos anos 1990. Estratégias discursivas para uma 
reestruturação produtiva das empresas e sua negociação pelas lideranças operárias e sindicais.

EDUC-Fapesp-Cortez
ISBN 85-283-0238-5 • 2001 • 194 p. • 14x21 cm

DINÂMICA MACROECONÔMICA
Uma interpretação a partir de Marx e Keynes

Alain Herscovici

As convergências metodológicas e epistemológicas entre os universos de Marx e Keynes são o ponto de 
partida deste livro para construir uma macroeconomia heterodoxa. O conceito de equilíbrio aplicado à 
Economia abre caminho para uma discussão sobre indicadores da instabilidade estrutural do sistema.

EDUC-Edufes
ISBN 85-283-0262-8 • 2002 • 348 p. • 14x21 cm

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Estado de São Paulo 1970-2000

Moisés Pais dos Santos

Neste livro, “o estudo que se segue, por sua qualidade, cuidado na exposição e caráter inovador, 
constitui-se em importante subsídio para uma compreensão mais abrangente do problema da 
distribuição de renda no Brasil e seus reflexos sobre os indicadores sociais”. Trata-se, aqui, 
de uma excelente contribuição que resgata o debate sobre distribuição de renda, da década 
de 1970 até a atualidade, assim como também apresenta de modo bastante claro o problema 
da distribuição de renda e sua relação com as condições de bem-estar social no país.

EDUC
ISBN 978-85-283-0365-0 • 2007 • 172 p. • 14x21 cm
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DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA NOS ANOS 90 EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA
Créditos internacionais de curto prazo e “estatização” da dívida

Luiz M. de Niemeyer Neto

O autor aborda de forma original o tema da reinserção da economia brasileira nos fluxos 
internacionais de capitais, mediante a comparação com os demais ciclos de absorção de 
capitais externos ao longo do século XX. Com base em dois eixos de análise – capitais de 
curto prazo e ação estatal –, apreende dimensões importantes das crises examinadas.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0280-6 • 2003 • 245 p. • 16x23 cm

DO MICROCRÉDITO ÀS MICROFINANÇAS 
Desempenho financeiro, dependência de subsídios e fontes de financiamento: 
uma contribuição à análise da experiência brasileira

Cristina Tauaf Ribeiro e Carlos Eduardo Carvalho

Longe de tratar de um tema técnico, de alcance tópico e localizado, este livro aborda um 
elemento central na estratégia nacional de combate à pobreza: sobre a base de quais 
modalidades institucionais e de quais incentivos pode ser levada adiante a transferência 
de ativos necessária a estimular a emancipação social dos mais pobres?

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0344-6 • 2006 • 210 p. • 14x21 cm
 

EMPRESAS FAMILIARES, AS
e a contribuição na gestão das terceiras gerações

Leonardo Ferretti Frugis

Este livro representa uma contribuição importante para o entendimento dos fatores que determinam 
o sucesso das empresas de terceira geração. Elas não são a maioria das empresas existentes no 
mercado, mas sua continuidade depende, sobretudo, da família, de uma sucessão planejada com os 
membros da família, considerando a profissionalização como um diferencial competitivo. Essa é uma 
conclusão nuclear do trabalho realizado por Frugis, que merece ser lido por aqueles que procuram 
saídas para as empresas familiares, importantes para o crescimento econômico e social do país.

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0359-9 • 2007 • 198 p. • 14x21 cm
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ILHA SOLTEIRA
Uma história de riqueza e poder (1952-1992)

Gilval Mosca Froelich

Aspectos históricos, sociológicos, políticos e econômicos da criação de um marco na 
formação do sistema hidrelétrico brasileiro: a usina de Ilha Solteira, construída durante o 
governo Médici. No contexto da crise de energia, interessante relato sobre a substituição 
de capitais e engenharia nacional no processo de liberalização econômica.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0257-1 • 2001 • 286 p. • 16x23 cm

MERCADO BRASILEIRO DE TELEVISÃO

César Ricardo Siqueira Bolaño

Quais são os elementos que permitem definir a Economia Política da Comunicação como uma disciplina 
autônoma? No âmbito de uma perspectiva crítica, César Bolaño utiliza um instrumental analítico que 
mantém relações estreitas com o marxismo e com as diferentes correntes heterodoxas, na Economia, 
nas Ciências Sociais e nas Ciências da Comunicação. Apresenta uma abordagem interdisciplinar em 
que ressalta as diferentes funções da cultura, da informação e da comunicação e, mais especificamente, 
as relações que existem entre as dimensões sociológicas, econômicas, políticas e estéticas.

EDUC-Editora UFS
ISBN 85-283-0273-3 • 2004 (2ª ed. rev. e ampl.) • 292 p. • 16x23 cm

MODOS DE VER A PRODUÇÃO DO BRASIL

José Ricardo Figueiredo

O livro apresenta esboços de algumas das mais importantes contribuições para uma 
reconstrução teórica do modo de produção histórica do Brasil. São apreciadas obras de 
historiadoras, cientistas sociais, economistas, jornalistas, juristas, clérigos e militantes políticos. 
A fundamentação teórica, que unifica a obra, é encontrada em Karl Marx e Friedrich Engels.

EDUC-Autores Associados-Fapesp
ISBN 85-283-0307-1 • 2004 • 648 p. • 17x24 cm
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POLÍTICA CAMBIAL, ESTABILIZAÇÃO MONETÁRIA E BALANÇO DE PAGAMENTOS 
NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL

Fernando Ribeiro

O livro analisa os eventos macroeconômicos que se desdobram no contexto da estabilização 
monetária pautada na taxa nominal do câmbio. Foram estudadas quatro experiências latino-
-americanas: a Tablita chilena (1978-1982), o Pacto de Solidariedade mexicano (1988-1994), 
e Lei de Conversibilidade argentina (1991-2002) e, especialmente, o Plano Real (1994-1998). 
O autor descreve detalhadamente a política cambial instaurada, assim como as políticas monetária 
e fiscal e o contexto internacional de cada um dos quatro processos. A partir disso, é feita a 
análise dos resultados obtidos, como redução das taxas de inflação e expansão momentânea 
do consumo, entre outras, observando que em todos os países houve crises cambiais.

EDUC
ISBN 85-283-0308-X • 2005 • 159 p. • 14x21 cm

PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO À INFORMAÇÃO

Ladislau Dowbor e Helio Silva (orgs.)

Antes da informática, a questão era simples: os bens culturais e científicos precisavam de suporte 
material para serem divulgados, e cobrava-se pelo custo do suporte, não pelo valor eventual dos 
conteúdos. Com a gratuidade virtual de circulação da economia criativa, as regras do jogo mudam 
profundamente. Esse amplo debate sobre a propriedade intelectual e o direito à informação precisa 
voltar a ser orientado por uma visão pragmática, do que melhor funciona para o avanço da ciência, 
da educação e da economia criativa. Nesse sentido, a contribuição dessa coletânea é apresentar as 
possibilidades de se construir uma dinâmica de produção criativa que seja apoiada por mecanismos 
modernos de comunicação, disponibilização, acesso e remuneração que nos tirem do atraso acumulado. 
Os artigos ilustram os desafios e trazem visões teóricas e práticas que ajudam na reflexão.

EDUC
ISBN 978-85-283-0461-9 • 2014 • 178 p. • 16x23 cm

RESPONSABILIDADE SOCIAL
A experiência do selo empresa cidadã na cidade de São Paulo – 1999

Paulo Rogério dos Santos Lima

É inegável a grande influência do sistema empresarial na vida da sociedade, principalmente o 
papel que ele exerce no desenvolvimento sustentado da sociedade. Por isso, a responsabilidade 
social das empresas ganha em dimensão estratégica, mas, ao mesmo tempo, precisa ser avaliada 
de forma não passional e mais abrangente e detalhada. Centrando sua análise no Selo Empresa 
Cidadã da Câmara Municipal de São Paulo, o autor aponta a necessidade de dar visibilidade 
ao esforço de comportamento social e ambiental por parte de determinadas empresas.

EDUC
ISBN 85-283-0312-8 • 2005 • 276 p. • 14x21 cm
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TRAJETÓRIA DA COMPANHIA TAUBATÉ INDUSTRIAL – C T I, A

Marco Antônio Moreira Ortiz

A experiência aqui minuciosamente relatada da CTI revela-nos o quão importante uma atividade 
industrial pode ser para uma cidade e para uma região e, principalmente, mediante a exposição 
dos problemas pelos quais passou a empresa, serve-nos como lição relativa à necessidade de 
um gerenciamento moderno da atividade produtiva, da busca de aperfeiçoamento constante e 
de algum nível de apoio governamental para uma inserção competitiva. Isso é essencial para que 
uma empresa não se torne apenas uma boa recordação, mas que possa continuar cumprindo 
seu papel de gerar renda, empregos de boa qualidade e desenvolvimento para uma região.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0350-0 • 2006 • 96 p. • 14x21 cm


