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CURSO: Graduação em Economia – 1º semestre de 2023  
DISCIPLINA: Macroeconomia Internacional 
PROFESSOR(ES): Afonso Arinos de Mello Franco Neto 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
PRÉ-REQUISITO: Não tem 
HORÁRIO E SALA DE ATENDIMENTO: 3as e 5as, das 14h às 16h 
SALA: 1106 
 

PLANO DE ENSINO 
1. Ementa 

O curso apresenta os princípios da determinação das variáveis macroeconômicas reais 
(consumo, conta corrente, endividamento, taxa real de juros, termos de trocas) e nominais (salários, 
taxas de juros e câmbio nominais) no equilíbrio da economia aberta com base em modelos dinâmicos 
microfundamentados;  

 

2. Objetivos da disciplina 
O curso mostra como se estende o estudo das questões macroeconômicas para o ambiente de 

economia aberta, a determinação da Conta Corrente do Balanço de Pagamentos e seus componentes e 
os canais de transmissão dos choques internacionais sobre preços, taxas de juros e termos de trocas. 

 
3. Objetivos centrais de aprendizagem 

Empregar os conhecimentos de modelagem macroeconômica com fundamentos 
microeconômicos para entender as questões dinâmicas envolvidas nas transações internacionais, 
buscando desenvolver bases para a interpretação dos fenômenos reais das relações econômicas 
internacionais.  
 
4. Relação da disciplina com o debate contemporâneo 

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de compreender os diversos canais que ligam as 
relações externas da economia (tanto do lado comercial como financeiro) com os determinantes 
internos. 
 
5. Procedimentos de ensino (metodologia) 
 Aulas presenciais, listas de exercícios, avaliações escritas 

 
6. Conteúdo programático detalhado 
 

Aulas Tópico 

1 Apresentação do Programa – Bibliografia, leituras e avaliações  
2 Macroeconomia Aberta e Transações Intertemporais;  
3 Contas Internacionais; Balanço de Pagamentos 
4 Poupança, Investimento e Conta Corrente; 
5 Sustentabilidade de Déficits Comerciais e de Transações Correntes; 
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6 Teoria Intertemporal da Conta Corrente no modelo de dois períodos 
7 Resposta do Balanço Comercial e Conta Corrente a choques de renda, termos de trocas e 

juros 
8 Equilíbrio de uma Economia Pequena Aberta com Dotações: modelo da renda 

permanente 
9 Evidência empírica: prociclicalidade da Conta Corrente  
10 Conta Corrente e risco 
11 Processos estocásticos para o PIB e implicações sobre correlações 
12 Determinação da Conta Corrente com Produção: poupança e investimentos 
13 Resposta do Balanço Comercial e Conta Corrente a choques de produtividade e juros 
14 Economias abertas grandes 

15 Determinação da conta corrente no modelo intertemporal dinástico com produção 
16 Choques transitórios e permanentes de produtividade e contraciclicalidade da conta 

corrente 
17 A taxa de câmbio real: preços de transacionáveis e não transacionáveis 

18 Paridade de Poder de Compra 
19 Determinação da taxa de câmbio real no modelo TNT de dotações 
20 Modelo TNT com produção e Sudden Stops 
21 Integração dos mercados de capitais: paridade coberta e descoberta de taxa de juros 
22 Preços de equilíbrio dos ativos financeiros 
23 Paridades coberta e descoberta da taxa de juros nominal em equilíbrio 
24 Controles de capital e taxa de juros 
25 Política monetária e a taxa de câmbio nominal 
26 Regimes de câmbio flexível e fixo; crises cambiais 
27 Equilíbrio com rigidez de salário nominal: choques de demanda e oferta (ch.13) 
28 O trilema de política monetária; ciclos de crescimento e depressão com rigidez de 

salários (ch.13)  
29 Macroeconomia da dívida externa; dívida e taxa de juros 
30 Renegociações da dívida externa 

 
7. Procedimentos de avaliação 
Avaliações previstas A1, A2 e AS 

 
8. Bibliografia Obrigatória 
International Macroeconomics: A Modern Approach. Stephanie Schmitt-Grohé (Author), Martín Uribe 
(Author), Michael Woodford (Author). Princeton U Press 2022. 
Notas de Aula, slides 
 
9. Bibliografia Complementar 
Open Economy Macroeconomics. Martín Uribe (Author), Stephanie Schmitt-Grohé (Author). 
Princeton U Press, 2017. 
 
10. Minicurrículo do(s) Professor(s) 
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 Engenheiro Civil, PUC, RJ (1984), Mestre EPGE/FGV (1988) Ph.D Economics, U. of Chicago 
(1993).  
 
10. Link para o Currículo Lattes 
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7979324262826315 
 


