
 

 
 

 

A ABEIN 

A Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação (ABEIN) foi 

fundada em 13 de agosto de 2015. A ABEIN tem por objetivos desenvolver 

e promover o conhecimento científico em áreas da Economia Industrial, 

Ciência, Tecnologia e Inovação, visando fornecer subsídios para políticas, 

pesquisas e investigação voltados ao desenvolvimento econômico e social, 

por meio: 

 do ensino, da pesquisa e de estudos sobre os temas objetivos da 

Associação; 

 do fomento ao intercâmbio permanente dos conhecimentos e dos 

pesquisadores de centros ou instituições que se dediquem aos 

mesmos objetivos da Associação 

 da organização e divulgação de reuniões técnicas e de interesse 

científico e eventos da mesma ordem da Associação; 

 da organização de Encontros da Associação Brasileira de Economia 

Industrial e Inovação; 

 da edição, promoção e divulgação de documentos e trabalhos 

científicos; 

 da organização de serviços de informações e documentação sobre 

o ensino, a pesquisa, o pessoal e as instituições especializadas nos 

temas objetivos da Associação; 

 da concessão de bolsas, prêmios; 

 do intercâmbio com empresas industriais, organizações não 

governamentais e empresas públicas e privadas interessadas nos 

temas e pesquisas objetivos da Associação. 

IV ENEI 

A Associação Brasileira de Economia Industrial e Inovação (ABEIN), 
o Instituto de Economia da Unicamp (IE/Unicamp), o Departamento de 
Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp 
(DPCT/IG/Unicamp) e o Grupo de Estudos em Economia Industrial 
(GEEIN/Unesp), promoverão o IV Encontro Nacional de Economia Industrial 
e Inovação (ENEI): “Inovação, Produtividade e os Desafios da Indústria 
Brasileira”, a ser realizado na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Campinas, SP, de 10 a  12 de setembro de 2019. 
Em conjunto com o IV ENEI, será realizado o XX Seminário de Economia 
Industrial (evento que deu origem a ABEIN) promovido, anualmente, pelo 
Grupo de Estudos em Economia Industrial (GEEIN). 

O evento tem como objetivo promover um fórum de discussão sobre o tema 
Economia Industrial e da Inovação, por meio, sobretudo, da apresentação 
de trabalhos científicos da comunidade acadêmica brasileira de economia 
industrial e da inovação. Além disso, serão promovidos debates com 
especialistas, acadêmicos e não acadêmicos, sobre temas importantes na 
área de economia industrial e da inovação. Os trabalhos submetidos para 
apresentação serão avaliados pelos membros do comitê científico. 

As sessões do IV ENEI serão realizadas no Instituto de Economia da Unicamp 
em três modalidades:  
 a) sessões paralelas, em que serão apresentados e discutidos os trabalhos 
submetidos pelos participantes nas áreas definidas e selecionados pelo 
Comitê Científico;  
b) sessões especiais, em que serão definidos temas específicos, ligados ao 
tema geral do encontro;  
c) sessões plenárias, que vão reunir especialistas para debater temas 
específicos na área de Economia Industrial e Inovação. 

 
Convocatória 
Os participantes são convidados para submeter trabalhos científicos nas 
seguintes áreas temáticas: 
1 Indústria e competitividade 

1.1 Dinâmicas industriais setoriais e dos sistemas de produção 
1.2 Competição, preços e estruturas de mercado 
1.3 Crescimento, produtividade e competitividade 
1.4 Padrões de especialização produtiva e desenvolvimento 
1.5 Dinâmica industrial e porte das empresas 
1.6 Novos temas - Indústria 4.0, Internet das coisas 
1.7 Indústria e políticas macroeconômicas 



  

 

2  Comércio internacional, cadeias de valor e internacionalização 

2.1 Investimento Direto Estrangeiro e internacionalização de 

empresas 

2.2 Comércio internacional e cadeias de valor 

2.3 Salários, emprego e divisão internacional do trabalho 

 

3 Estratégias empresariais, financiamento e governança corporativa 

3.1 Organização empresarial e governança corporativa 

3.2 Financiamento empresarial 

3.3 Estratégias empresariais 

3.4 Estratégias e gestão da C&T&I 

 

4  Redes e sistemas urbanos, regionais e nacionais 

4.1 Economias de Redes 

4.2 Economias Regionais e Urbanas 

4.3 Sistemas de inovação – nacional, regional, setorial, tecnológico 

4.4 Redes de inovação – alianças de P&D, interações universidade-

empresa, outras redes 

 

5  Inovação e mudanças técnica, organizacional e institucional 

5.1 Inovação e empreendedorismo 

5.2 Inovações sociais 

5.3 Inovação, ecoinovação, desenvolvimento e sustentabilidade 

5.4 Economia do conhecimento 

5.5 Mudanças técnicas, organizações e instituições 

5.6 Transferência de tecnologia e Processos de aprendizado 

5.7 Inovação, competências e competitividade 

5.8 Indicadores de Ciência, Tecnologia, Inovação 

 

6 Políticas públicas e regulação 

6.1 Políticas Industriais e Comerciais 

6.2 Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação 

6.3 Políticas de regulação e Defesa do consumidor 

6.4 Política de defesa da concorrência 

6.5 Propriedade Intelectual 

6.6 Análise da formulação, implementação e avaliação de 

escolhas coletivas 
 
 

Formatação dos artigos submetidos 

Serão aceitos artigos completos com as seguintes características: 

 Máximo de 20 páginas (excluindo-se a folha de rosto), incluindo-se 
tabelas, figuras, referências e anexos; 

 Tamanho do papel no formato A4; 

 Fonte Times New Roman, tamanho 12; 
 Espaçamento simples entre linhas; 
 Margens laterais em pelo menos 1,5 cm; 

 Margens inferior e superior em pelo menos 2 cm; 
 Folha de rosto contendo:  

o título do trabalho;  
o autores e filiação institucional;  

 o número máximo de autores é 5 
 na versão para avaliação os autores não podem 

estar identificados 

 Resumo (em português e inglês) de até 150 palavras;  

 Palavras-chave (em português e inglês);  
 Indicação da Área ABEIN (ver convocatória)  
 Classificação Journal Economic Literature (JEL). 

Só serão aceitos trabalhos em Word 7.0 (ou superior) para Windows. São 
aceitos trabalhos em português, inglês e espanhol. Os artigos devem conter 
o template do evento (apenas na primeira página / folha de rosto), 
disponível para download aqui 
Importante: a submissão dos trabalhos deve ser feita, em todos os 
momentos, pelo PRIMEIRO AUTOR. Não será possível alterar a ordem de 
autoria após a submissão.  
 
 
Submissão e avaliação dos trabalhos 

Cada trabalho deverá ser inscrito através do formulário on-line. O envio do 
arquivo, (tamanho máximo de 10 Mb) também, será feito através do 
formulário. A submissão será encaminhada ao parecerista após envio do 
comprovante de pagamento.  A taxa de submissão para não-sócios da 
ABEIN é de R$ 150,00. Os sócios da ABEIN estão isentos da taxa de 
submissão, mas precisam comprovar o pagamento da taxa de anuidade.  
A taxa de submissão ou anuidade deverá ser depositada na conta: 

Banco: 001 – Banco do Brasil  
Agência: 6933-7  

Conta corrente: nº 17.094-1  
 

https://drive.google.com/file/d/1e8ep82zxhtgfgICG69g2_IrWItn5qGGS/view?usp=sharing


  

 

Para a confirmação e identificação do pagamento, o comprovante de 
depósito deverá ser enviado para o e-mail: abein@abein.org. No assunto 
do e-mail deverá constar “Pagamento de inscrição ou anuidade”, e no corpo 
do e-mail deverão estar discriminados “nome do artigo submetido e nome 
do primeiro autor e/ou sócio”.    
A seleção seguirá o sistema de blind review, preservando-se o anonimato 
dos autores.  
Dúvidas: comitecientificoenei2019@abein.org.  
 
Trabalhos aprovados 
O arquivo final contendo o texto revisado em versão integral será divulgado 
nos Anais do IV ENEI. Esse arquivo deve conter a versão integral do texto e 
a identificação dos autores e o vínculo institucional de cada autor. Os autores 
com artigos aprovados devem realizar o pagamento da taxa de inscrição até 
a data indicada para que o trabalho seja publicado nos anais do IV ENEI. 
 
Datas importantes 

15/março 
Abertura da submissão de trabalhos 

Início do prazo para inscrição 

27/maio Prazo final para submissão de trabalhos 

24/junho Notificação do aceite dos trabalhos selecionados 

22/julho Submissão do trabalho completo e revisado 

5/agosto 
Data final para inscrição para ser incluído no 

programa 

30/agosto Divulgação do programa do encontro 

10 a 12/setembro IV ENEI 

 
Inscrições no IV ENEI 

As inscrições para participar do IV ENEI devem ser feitas diretamente no site 
da ABEIN. Após o inicio do seminário, as inscrições podem ser feitas 
diretamente no local do evento. Para consulta aos valores da taxa de 
inscrição no IV ENEI, associação na ABEIN e outras informações, procure o 
website da ABEIN ou entre em contato com abein@abein.org. 

Política de Cancelamentos e Ressarcimentos: a ABEIN e a organização do IV 
ENEI não se responsabilizará por imprevistos que gerem cancelamento ou 
atraso ao evento, sendo assim não há possibilidade de ressarcimento uma 
vez que a inscrição for paga. O pagamento e o comparecimento ao evento 
são de responsabilidade do participante. 

Comitê Científico  

Marisa dos Reis Azevedo Botelho (UFU) – Presidente do Comitê Científico 

Ana Lúcia Tatsch (UFRGS) 

Ana Urraca Ruiz (UFF) 

Antonio Carlos Diegues (IE-Unicamp) 

Carlos Frederico Rocha (IE-UFRJ) 

Cássio Garcia Ribeiro Soares da Silva (UFU) 

Celio Hiratuka (IE-Unicamp) 

Celso Pereira Neris Junior (GEEIN-Unesp) 

Ednilson Felipe (UFES) 

Enéas de Carvalho (Unesp) 

Germano Mendes de Paula (UFU) 

Hamilton Ferreira Jr (UFBA) 

Janaina Ruffoni (Unisinos) 

José Eduardo Roselino (UFSCar) 

José Ricardo Fucidji (Unicamp) 

Julia Paranhos (IE-UFRJ) 

Júlio Rohenkohl (UFSM) 

Lia Hasenclever (IE-UFRJ) 

M. Beatriz Bonacelli (IG-Unicamp) 

Marcelo Gerson Pessoa de Matos (IE-UFRJ) 

Marcelo Pinho (Ufscar) 

Marcelo Sartorio Loural (UFU) 

Márcia Siqueira Rapini (Cedeplar/ UFMG) 

Marcos José Barbieri Ferreira (Unicamp) 

Mauro Thury de Vieira Sá (UFAM) 

Orlando Martinelli (UFSM) 

Renato Garcia (IE-Unicamp) 

Rogério Gomes (DE-Unesp) 

Ricardo L. Torres (UFTPR) 

Simone Galina (USP/FEA) 

Tatiana Massaroli (Unesp) 

Victor Prochnik (IE-UFRJ) 
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Diretoria da ABEIN 

 Lia Hasenclever (IE-UFRJ) – presidente 

 Rogério Gomes (DE-Unesp) – vice-presidente 

 Márcia Siqueira Rapini (Cedeplar/UFMG) – secretária 

 Ana Paula Avellar (IERI-UFU) – tesoureira 

 

 

Comitê Organizador Local 

Renato Garcia (IE-Unicamp) – Presidente da Comissão Organizadora 

Antonio Carlos Diegues – Vice-presidente 

Camila Ventura – Gerente de operações e secretaria executiva 

Fernando Sarti 

Célio Hiratuka 

Mariano Francisco Laplane 

Ivette Luna 

Marco Antônio Rocha 

Ana Lucia Gonçalves da Silva 

Marcos Barbieri 

Carolina Trancoso Baltar 

Marcelo Pereira 

Lucas Teixeira 

Luciano Coutinho 

Paulo Sérgio Fracalanza 

Maria Beatriz Bonacelli (DPCT/IG/Unicamp) 

Flavia Consoni (DPCT/IG/Unicamp) 

Janaína Pamplona de Oliveira (DPCT/IG/Unicamp) 

Jose Eduardo Roselino (DE/UFSCar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locais do Evento 

 

Instituto de Economia da Unicamp 

R Pitágoras 353 

Campinas - SP 

 

Instituto de Geociências – Unicamp 

R. Carlos Gomes, 250 

Campinas – SP 

 

 
 


