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Estado, capital e dinâmicas de internacionalização produtiva, organizado pelos professores
Erika Vanessa Moreira Santos e Leandro Bruno santos, da Universidade Federal
Fluminense – Campos dos Goytacazes, é resultado do workshop intitulado “Estado e
Internacionalização de Empresas”, realizado em 14 de novembro de 2017, nas
dependências da Universidade Federal Fluminense (UFF), Campos dos Goytacazes.
Naquela ocasião, o evento contou com a participação de 97 alunos de graduação e pós-
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graduação provenientes da UFF, do Instituto Federal Fluminense (IFF) e da
Universidade Cândido Mendes (UCAM), além de servidores e professores do Instituto.
2

Durante o evento foram realizadas sete palestras que abordaram a dependência e o
desenvolvimento nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) no Brasil, as
diferentes correntes da economia política internacional, o movimento das frações do
capital e suas repercussões nas redes globais e no capitalismo contemporâneo, a
internacionalização de empresas brasileiras e o desenvolvimento econômico, o Estado e
a internacionalização de empresas, as articulações entre Estado e as estratégias de
desenvolvimento e internacionalização das grandes empresas no Brasil e no México e a
atuação do BNDES no processo de internacionalização de empresas brasileiras.
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As palestras foram proferidas por pesquisadores de diferentes instituições
(Universidade Estadual Paulista, Instituto Federal Fluminense, Universidade Federal
Fluminense, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro), com formação
acadêmica diversa, envolvendo Geografia, Economia, Ciência Política e História
Econômica. As temáticas abordadas revelam a importância da interdisciplinaridade nos
estudos das inter-relações Estado e Economia, particularmente quando abordamos as
estratégias de internacionalização produtiva dos capitais e suas frações.
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Após a realização do workshop, como sois acontecer, houve um esforço para reunir as
contribuições sob a forma de papers e viabilizar a publicação. O livro está dividido em
sete capítulos. Eles foram distribuídos seguindo diferentes mediações e concreções,
numa direção das análises mais gerais para aquelas mais concretas. A temática não se
esgota por aqui, pelo contrário, mais esforços são necessários para compreender as
inter-relações dinâmicas entre Estado e empresas na internacionalização produtiva à
luz de uma economia política.
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Por último, mas não menos importante, o evento e os resultados sob a forma de livro
não teriam sido possíveis sem o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação (PROPPI), por meio do Edital FOPESQ/2017, do Instituto de Ciências da
Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR)/UFF, oferecendo apoio logístico e
infraestrutura, e das alunas e dos alunos do Núcleo de Estudos em Economia Política
Geográfica (NEEPG) e do Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos (NERU), que apoiaram
incansavelmente a realização do workshop.
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