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Tópicos em Macroeconomia, Comércio e Desenvolvimento  

(Janeiro a Março de  2006) 

 

Rubens Penha Cysne  

  

 

a) Aspectos Gerais do Curso: 

 

O curso se destina a alunos de mestrado e/ou doutorado que desejem fazer pesquisa em 

economia, em particular nas áreas de macroeconomia, comércio internacional e finanças 

internacionais.  

 

O objetivo principal do curso é a redação de pesquisa. Cada aluno deve escolher um 

assunto de pesquisa, dentre aqueles discutidos em sala de aula, e desenvolvê-lo ao longo 

do curso. A escrita tem como prioridade teses de mestrado/doutorado ou, no caso dos 

alunos que já se encontram orientados pelos demais professores, publicação em 

periódicos científicos. Artigos de posicionamento sobre políticas econômicas são também 

estimulados.  

 

O formato previsto do curso é de divisão, nas apresentações, entre professor e alunos. 

Parte do curso se dará sob a forma de leitura, com orientação do professor. Os assuntos 

escolhidos para serem apresentados no curso serão aqueles que estejam sendo objeto de 

interesse, no trimestre de aulas, do professor e/ou de cada aluno.  

 

 

b) Avaliações: As avaliações do curso serão baseadas nas participações em aula, na 

apresentação da pesquisa e no seu desenvolvimento.  Prevê-se que ao final do curso cada 

aluno tenha ao menos 70% de seu trabalho (paper) completo. O restante pode ficar ser 

completado na primeira parte do trimestre letivo subseqüente. 

 

c) Aulas: As aulas serão dadas uma ou, ocasionalmente, duas vezes por semana, na parte 

da tarde, preferivelmente de 4 às 5:30. Quando não houver aula, haverá leitura e/ou 

pesquisa assistida.  

 

d) Apresentações da Parte do Professor: Segue abaixo a descrição dos interesses de 

pesquisa que deverão nortear minhas apresentações neste trimestre.  

 

1) Revisar, com o auxílio dos alunos, a nova versão dos três primeiros capítulos de 

Macroeconomia, de Simonsen Mario.H e Cysne, Rubens P. Editora Atlas, 1995 (segunda 

edição), livro que está sendo reescrito no momento. Há várias modificações na política 

monetária, na contabilidade externa e na contabilidade nacional que devem ser do 

conhecimento de macroeconomistas. Esta parte deve tomar duas aulas.  

 

2) Continuar pesquisas aplicadas em macroeconomia, comércio e finanças internacionais: 

Vários temas podem ser achados em minha home page (incluindo seus links):  



 2 

http://www2.fgv.br/professor/rubens/ 

  

Em particular, estarei interessando neste trimestre em questões relacionadas a rating 

soberano de risco de países, financiamento de déficits em conta corrente, análise de 

indicadores de dívida externa, avaliações de risco de default da parte das agências de 

rating e construção de modelos macroeconômicos setoriais para o Brasil.  

3) Pesquisar na área de desenvolvimento/comércio, com base no enfoque delineado pelos 

dois papers abaixo: 

 

Lucas Jr., Robert E. and Alvarez, F. "Some Implications of the Eaton-Kortum Model of 

International Trade." Mimeo, 2005. (disponível em 

http://home.uchicago.edu/~sogrodow/homepage/papers.html) 

 

Lucas Jr., Robert E. and Alvarez, F. , "Accumulation and the Dynamics of Trade. 
Mimeo, 2005".  
 

Observação: Outros trabalhos indiretamente relacionados a estes dois são: 

Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, and Paul A. Samuelson. "Comparative Advantage, 

Trade, and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods." American 

Economic Review, 67 (1977): 823-839. 

Charles A. Wilson. "On the General Structure of Ricardian Models with a Continuum of 

Goods." Econometrica, 48 (1980): 1675-1702. 

Jonathan Eaton and Samuel Kortum. "Technology, Geography, and Trade." 

Econometrica, 70 (2002): 1741-1780. http://econ.bu.edu/kortum// 

Robert E. Lucas, Jr. "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?" American 

Economic Review, 80 (1990): 92-96. (Chapter 2 in Lucas (2002)) 

Nancy L. Stokey. "Free Trade, Factor Returns, and Factor Accumulation." Journal of 

Economic Growth, 1 (1996): 421-447. 

Martin Feldstein and Charles Horioka.. "Domestic Saving and International Capital 

Flows." Economic Journal, 90 (1980): 314-329. 

Jonathan Eaton and Samuel Kortum. "Engines of Growth: Domestic and Foreign Sources 

of Innovation." NBER working paper #5207, 1995. 

Jonathan Eaton and Samuel Kortum. "International Technology Diffusion: Theory and 

Measurement." International Economic Review, 40 (1999): 537-570. 
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*Alejandro M. Rodriguez. "Learning Externalities and Economic Growth." University of 

Chicago working paper, 2002.  

Robert E. Lucas, Jr. "Making a Miracle." Econometrica, 61 (1993): 251-272. (Chapter 3 

in Lucas (2002). 

Stokey, Nancy L. "The Volume and Composition of Trade Between Rich and Poor 

Countries." Review of Economic Studies, 58 (1991): 63-80. 

Stokey, Nancy L. "Learning by Doing and the Introduction of New Goods." Journal of 

Political Economy, 96 (1988): 701-717. 

 


