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CURSO: Graduação em Economia – 1º semestre de 2023 
DISCIPLINA: Comércio Internacional 
PROFESSOR(ES):  
CARGA HORÁRIA: 60h 
PRÉ-REQUISITO: Microeconomia II 
HORÁRIO E SALA DE ATENDIMENTO: 3as e 5as, das 14h às 16h 
SALA: 1106 
 

PLANO DE ENSINO 
 
1. Ementa 

Temas e dados do Comércio Internacional; Modelo Gravitacional dos volumes de comércio; 
Vantagens comparativas e ganho de eficiência do comércio; Equilíbrio competitivo com diferenças 
tecnológicas no modelo Ricardiano; Extensões do modelo Ricardiano e evidência empírica; Equilíbrio 
competitivo com diferenças entre dotações de fatores no Modelo de Proporções de Fatores; Teoremas 
fundamentais: Stolper-Samuelson, Rybczynski, Hecksher-Ohlin, Igualdade dos preços dos fatores; 
Conteúdo fatorial do comércio no modelo de Proporções de Fatores (Hecksher-Ohlin-Vanek); 
Evidência empírica: o paradoxo de Leontief; diferenças em produtividade dos fatores; Estáticas 
comparativas e bem-estar no modelo padrão de comércio: termos de trocas, transferências 
internacionais, crescimento econômico, tarifas sobre importações; Comércio gerado por retornos de 
escala internos às firmas e competição monopolística; Comércio intra-indústria versus comércio entre-
indústrias; Ganhos de produtividade do comércio; Medidas de bem-estar no modelo de equilíbrio 
parcial dos mercados; Comércio gerado por retornos de escala externos às firmas; Políticas comerciais 
em competição perfeita: tarifas versus quotas, subsídios e bem-estar; Tarifas sob poder de mercado 
doméstico e estrangeiro; Acordos preferenciais de comércio: criação e desvio de comércio; Política 
comercial estratégica; Discriminação internacional de preços e comércio gerado por “dumping” 
recíproco; 

 
2. Objetivos da disciplina 

O curso de Comércio Internacional aborda os principais aspectos positivos e normativos das 
transações internacionais de bens e serviços entre os países. A análise microeconômica tradicional em 
equilíbrio geral e parcial explica por quê os países transacionam, o padrão das transações, os efeitos 
sobre o bem estar e a distribuição de renda e as consequências de políticas comerciais. Examina-se 
alguma evidência empírica de aspectos do comércio à luz dos modelos teóricos.  

 
3. Objetivos centrais de aprendizagem 

Compreender os motivos econômicos para o comércio internacional, a racionalidade e os efeitos 
das políticas comerciais na economia, para desenvolver a capacidade de analisar e avaliar políticas de 
regulação adotadas pelos países.  
 
4. Relação da disciplina com o debate contemporâneo 
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A disciplina busca esclarecer os mecanismos econômicos pelos quais o comércio afeta a atividade 
econômica nos países, o bem-estar material e os impactos distributivos através dos mercados de fatores, 
que são elementos centrais para compreender a motivação da economia política das políticas 
comerciais 
 
5. Procedimentos de ensino (metodologia) 
 Aulas e debates em sala de aula com o professor, sessões de discussão de exercícios com 
assistentes de ensino. 
 
6. Conteúdo programático detalhado 

 

Aula Tópico 
1 Introdução 
2 Temas do Comércio Internacional  
3 Dados do Comércio Internacional 
4 Modelo Gravitacional: fundamentos 
5 Modelo Gravitacional: evidência empírica 
6 Modelo Ricardiano: equilíbrio geral em autarquia 
7 Modelo Ricardiano: equilíbrio geral em comércio 
8 Modelo Ricardiano: extensões nas dimensões de números de países e de bens 
9 Modelo Ricardiano: Dornbush-Fisher-Samuelson 
10 Modelo Ricardiano: evidência empírica 
11 Modelo HO: Teoremas Stolper-Samuelson, Rybczynsky, Equalização dos preços de fatores 
12 Modelo HO: equilíbrio geral em comércio; Hecksher-Ohlin 
13 Modelo HO: Paradoxo de Leotief; modelo HOV e o conteúdo fatorial do comércio 
14 Conteúdo fatorial do comércio e evidência empírica no modelo de proporções de fatores 
15 O modelo padrão de comércio: termos de trocas 
16 Crescimento, transferências e bem-estar em comércio 
17 Tarifas, taxas sobre exportações em comércio 
18 Retornos crescentes externos às firmas em equilíbrio competitivo 
19 Retornos crescentes internos às firmas em competição monopolística  
20 Comércio intra-indústria e comércio entre-indústrias 
21 Equilíbrio parcial: medidas de bem-estar em comércio 
22 Tarifas, quotas, taxas sobre exportações, subsídios às exportações e importações 
23 Tarifas sobre monopolista importador 
24 Proteção efetiva; protecionismo no Brasil 
25 Discriminação de preços de terceiro grau na exportação  
26 Comércio por dumping recíproco; política anti-dumping no Brasil 
27 Economia política da politica comercial 
28 Acordos preferenciais de comércio: criação e desvio de comércio 
29 Política comercial estratégica: poder de compromisso da política 
30 Política comercial estratégica: competição em quantidades versus competição em preços 
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7. Procedimentos de avaliação 
Avaliações previstas no Regulamento: A1, A2, AS 
 

8. Bibliografia Obrigatória 
Notas e slides usados em sala de aula 
Krugman, Paul R.; Obstfeld, Maurice; Melitz, Marc J. International Economics Theory & Policy, 
Pearson, NINTH EDITION 2012 
Ornelas, Emanuel; Pessoa, João Paulo; Ferraz, Lucas. Política Comercial No Brasil: Causas E 
Consequências Do Nosso Isolamento. – Editora Bei, 2020 
 
9. Bibliografia Complementar 
BHAGWATI, Jagdish, PANAGARIYA, T. N. Srinivasan. Lectures on International Trade. 2nd 
Edition. MIT Press 1998. 
Bowen, Harry P.; Hollander, Abraham; Viaene, Jean-Marie. Applied International Trade. Red Globe 
Press; 2nd edition, 2012 
CAVES, Richard E.; JEFFREY, Frankel; JONES, Ronald W.. Economia Internacional: Comércio e 

Transações Globais. Saraiva, 2001. 
Ethier. WILFRED, J Modern International Economics. Norton. 3rd ed. 1995. 
Feenstra, Robert C., Taylor, Alan M. International Economics. Worth Publishers, first ed 2008 
FEESNSTRA, Robert C.. Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton University 
Press, Second Edition, 2016. 
MARKUSEN, Melvin; KAEMPFER, Maskus. International Trade: Theory and Evidence. McGraw-
Hill, 1995. 
 
10. Minicurrículo do(s) Professor(s) 
 Engenheiro Civil, PUC, RJ (1984), Mestre EPGE/FGV (1988) Ph.D Economics, U. of Chicago 
(1993).  
11. Link para o Currículo Lattes 
 Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7979324262826315 
 


