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PRÉ-REQUISITO: 
Curso de Econometria I e Teoria Microeconômica I e II; haver também seguido, ou fazê-lo 
concomitantemente, o curso optativo de Comércio Internacional será de grande valia. 

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:  
ESTATÍSTICA E ECONOMETRIA 

EMENTA 
Curso de Econometria Aplicada 
 
O curso de Econometria Aplicada, como nos últimos anos, concentrar-se-á no estudo de técnicas para 
a análise de fluxos comerciais. Este ano será também incluída a importante questão das rotas 
comerciais marítimas, o que demandará o estudo de técnicas econométricas associadas a redes. O 
curso pretende, por um lado, aumentar a proficiência dos alunos na utilização de técnicas 
econométricas simples, por outro, expandir as suas habilidades de análise da questão comercial, 
capacitando-os a participar em projetos e estudos empíricos avançados nesta área.  É essencial ter 
concluído o curso de Econometria I e os dois primeiros cursos de Microeconomia; haver também 
seguido, ou fazê-lo concomitantemente, o curso optativo de Comércio Internacional será de grande 
valia. 
 
Programa resumido: 
Técnicas básicas de análise dos fluxos comerciais: estatísticas descritivas especiais, entropia, 
indicadores diversos, a família de indicadores de vantagens comparativas reveladas e as críticas 
associadas. Medição e síntese das barreiras tarifárias; quantificação de barreiras não-tarifárias; 
proteção efetiva e escalada tarifária; avaliação econométrica da proteção endógena. Os modelos 
gravitacionais – defeitos e aplicações. Avaliações de impacto: estudo de vários métodos em equilíbrio 
parcial; noção de equilíbrio geral aplicado, maquettes. Econometria das redes e aplicações em comércio 
internacional. A avaliação das rotas marítimas. 
 
Avaliação: 
O curso é eminentemente prático, as aulas servindo como guia básico às técnicas e métodos; diversos 
exercícios são passados ao longo do mesmo. A avaliação constará de um trabalho prático, em princípio 
realizado individualmente, ao qual será adicionado um conceito global sobre os exercícios entregues. 
Se for achado necessário, haverá uma prova em sala, ao final do curso. 
 

 

OBJETIVOS 



PÓS-GRADUAÇÃO – Ementa de disciplina          
Mestrado e Doutorado em Economia 
 

Praia de Botafogo, 190 – 11º andar – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22250-900 – Brasil 
Tel.: (55 21) 3799-5479/Fax: (55 21) 2552-4898  

 

Capacitar o aluno a realizar análises estratégicas e bem fundamentadas sobre questões de comércio 

internacional, seja com propósitos de "policy making" como de descrição perceptiva de padrões e 

tendências. 

BIBLIOGRAFIA  

Além do Manual da OMC sobre muitas das técnicas a serem estudadas, as referências constarão 
sobretudo de artigos em revistas especializadas que serão indicados ao longo do curso. Os alunos 
deverão desenvolver um acerta habilidade em lidar com grandes arquivos de dados, que serão 
utilizados em parte dos exercícios. 
 
 

 

 


