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1) Fiscal – ICMS – RJ – 2008 (Amarela)
43. Suponha que o mercado brasileiro de gás

natural possa ser representado pelas seguintes
equações de demanda e oferta, respectivamente:






QD = 240 - P
QS = P
Notação: QD é a quantidade demandada (em
m3), QS é a quantidade ofertada (em m3) e P é
o preço (em dólar).
Suponha ainda que o preço internacional de
equilíbrio do metro cúbico de gás seja 60 dólares.
Caso o governo brasileiro decida cobrar uma tarifa
fixa de 10 dólares por metro cúbico importado,
pode-se afirmar que o peso-morto gerado por essa
política será:

➢

Equilíbrio com economia fechada:

QD = 240 – P e QS = P
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DEC = -A-B-C-D-E

A.G.= t+VI

DEP = A

onde VI é o volume importado.

 Logo, A.G. = C+D
G.S.= DEC+DEP+A.G. = -A-B-C-D-E+A+C+D  G.S. = -B-E
G.S. = -B-E  Peso morto = B + E
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Logo, a imposição de um imposto de importação
provoca perda de bem-estar para a sociedade; um
peso morto igual a US$ 100

a)
b)
c)
d)
e)
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2) Petrobrás – Economista Jr – 2010 - 52
O gráfico abaixo mostra a demanda e a oferta de
algodão
pelos
consumidores
e
produtores
brasileiros. Suponha que o governo brasileiro não
aplique impostos ou subsídios sobre a exportação
de algodão ou sobre a venda no mercado interno,
mas os Estados Unidos subsidiem seus produtores.
Assim, o gráfico mostra preços de algodão vigentes
no Brasil; se não houvesse o subsídio aos
produtores americanos, o preço seria P0, e havendo
o subsídio, P1.










Considerando-se o gráfico, o subsídio americano
(A) causa aos residentes no Brasil uma perda de
excedente igual à área de ABCD.
(B) reduz as exportações brasileiras de algodão de AB
para zero.
(C) reduz o excedente do consumidor brasileiro.
(D) aumenta o preço do algodão.
(E) aumenta o excedente do produtor brasileiro.
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Ganho social = -B → Peso morto = B




3) BNDES – Economista – 2008 (41)
Suponha que os custos de produção (em termos
de unidades de trabalho) de vinho e de tecido na
Inglaterra e em Portugal sejam conforme a tabela
abaixo. Assim, por exemplo, para produzir uma
unidade de vinho em Portugal são usadas 10
unidades de trabalho; e na Inglaterra, 50
unidades de trabalho. Pode-se, então, afirmar que

Transformando em unidades produzidas. Supondo 100 horas de trabalho, temos:
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T=5–½V
▪ Logo, o custo de oportunidade de produzir uma
unidade de vinho é dado por deixar de produzir meia
unidade de tecido.
T=2–V
▪ Logo, o custo de oportunidade de produzir uma
unidade de vinho é dado por deixar de produzir uma
unidade de tecido.
Sendo
assim,
Portugal
possui
vantagem
comparativa na produção de vinho. Logo, a
Inglaterra possui vantagem comparativa na
produção de tecido.

a)
b)
c)
d)
e)

a Inglaterra tem vantagem absoluta em
ambas as indústrias.
Portugal tem vantagem comparativa em
vinho e em tecido.
Portugal tem vantagem comparativa em
vinho e a Inglaterra, em tecido.
Portugal tem vantagem absoluta em vinho,
mas não em tecido.
Portugal tenderia a se especializar na
produção de tecido e a Inglaterra, em vinho,
caso se abrisse o comércio entre os dois
países.

4) No modelo Ricardiano
a) O comércio existirá mesmo que os países
sejam idênticos.
b) Diferenças no fator de dotação geram
comércio.
c) Existe apenas um fator de produção. Trabalho
d) Existe apenas uma indústria em cada país.
e) Os países podem ter déficits ou superávits
comerciais.


5) O País A tem 5.000 unidades de mão-deobra. São necessárias 50 unidades de mãode-obra para fabricar um computador e uma
unidade para criar uma página na Internet.
Qual é o custo da oportunidade de uma
página
na
Internet
em
termos
de
computadores?
a) 10
Ao produzir uma página de internet deixa-se
b) 0,02
de produzir 0,02 computador : ( 1/50 )
c) 50
d) 0,0002
e) 100


6) O custo da oportunidade de fabricar
computadores em termos de páginas na
Internet é 50 no País A e 10 no País B. Com
base no modelo ricardiano, o que podemos
concluir sobre o padrão do comércio?
a) O País A exportará páginas na Internet e
importará computadores.
b) Não haverá comércio.
c) Precisamos
saber o preço relativo dos
computadores em termos de páginas na
Internet para responder a essa pergunta.


O País com menor custo de oportunidade na produção de um bem deve
se especializar na produção desse bem. Por isso o país a deve se
especializar na produção de computadores e o País B na produção de
páginas de internet.

d)
e)

O País A exportará computadores e
importará páginas na Internet.
Precisamos conhecer os salários para
responder a essa pergunta.












7) Transpetro – Economista jr - 2011
48
No modelo ricardiano típico de comércio internacional
com dois países, (I) e (II), dois produtos, X e Y, e um
único fator de produção, NÃO é possível que o país
(I)
(A) não tenha vantagem absoluta na produção de X
nem na de Y.
(B) tenha vantagem absoluta na produção X e o país
(II) tenha vantagem absoluta na produção de Y.
(C) tenha vantagem comparativa e vantagem
absoluta na produção de X.
(D) tenha vantagens comparativas na produção de X
e na de Y.
(E) tenha vantagens absolutas tanto na produção de
X quanto na de Y.












8) Petrobrás – Economista Jr - 2010
49
Suponha que a produção de café no Chile custe 2.000
pesos/saca e a produção de cobre, 10.000 pesos/tonelada.
No Brasil, a produção de café custa 100 R$/saca, e a de
cobre, 1.000 R$/tonelada. Mesmo sem saber a taxa
cambial R$/peso, verifica-se que o
(A) Brasil tem vantagem comparativa em cobre.
(B) Brasil tem vantagem absoluta na produção de cobre.
(C) custo de oportunidade de uma saca de café no Chile é
de 200 kg de cobre.
(D) custo de oportunidade de uma saca de café no Brasil,
em termos de cobre, é maior que no Chile.
(E) Chile tem vantagem comparativa em café.

Ao produzir uma saca de café, produziremos menos 200Kg (1/5 ton.) de cobre.

10 trabalhadores

Café = $2000

Cobre = $10000

Cobre = 5 vezes a produção
de café em valor $

▪ Mais uma unidade de cobre  menos 5 unidades de café
▪ Mais uma unidade de café  menos 1/5 unidades de cobre











9) Economista - 2009 – SFE
No país A, cinco trabalhadores podem produzir 3
carros/mês ou 30 toneladas de milho/mês. No país B,
cinco trabalhadores podem produzir 6 carros/mês ou
40 toneladas de milho/mês. Conclui-se que
a) A exportaria carros para B, se houvesse comércio
livre entre eles, com custo de transporte desprezível.
b) A tem vantagem comparativa na produção de
carros.
c) B tem vantagem comparativa na produção de
milho.
d) B tem vantagem comparativa na produção de
carros e de milho.
e) o custo de oportunidade de um carro em A é de 10
toneladas de milho.
País A
País B
Carros
3
6
Ton. Milho
30
40
Mais 1 carro → menos 10 toneladas de milho











10) CVM – 2010 – Analista – Mercado de Capitais
59- Em nível teórico, a abordagem tradicional do comércio
internacional, com suporte no teorema de StolperSamuelson, refere-se ao processo de abertura comercial
como uma forma de reduzir as disparidades de salário entre
trabalhadores qualificados e não-qualificados nos países em
desenvolvimento. Esse argumento tem como pressuposto o
fato de a liberalização comercial
a) diminuir o preço do fator abundante (trabalho não qualifi
cado) nos países em desenvolvimento.
b) reduzir o prêmio do trabalho qualificado.
c) melhorar os termos de troca em favor das importações.
d) piorar os termos de troca em favor das exportações.
e) aumentar o prêmio do trabalho qualificado.
Aumento da demanda do fator trabalho não qualificado nas
nações em desenvolvimento (fator mais abundante), reduzindo
assim as diferenças de salários entre os qualificados e não
qualificados

Y

Nação 2



A Nação 2 é abundante em capital e
a produção do bem Y é intensiva
em capital a Nação 2 pode produzir
relativamente mais Y que a Nação 1

U1
U0

Nação 1

X




O gráfico acima demonstra a base para o comércio quando as condições de
demanda e tecnologia são idênticas, mas as dotações relativas de fatores
não são. Um país é abundante em capital (2) e outro em trabalho (1) e
com isso os preços relativos dos fatores são diferentes. Há assim uma
base para o comércio entra as duas nações.
O país intensivo em capital passa a produzir mais do bem intensivo em
capital e o país intensivo em trabalho passa a produzir mais do bem
intensivo em trabalho. Com isso, teremos:





Teorema de H.O.
▪ Um país exportará o produto que usa intensivamente o seu
fator de produção relativamente abundante, e importará o
bem que utiliza intensivamente o seu fator escasso.
Teorema da Equalização dos preços dos fatores
▪ A maior produção do bem cujo fator é abundante (por exemplo,
intensivo em capital) fará com que o preço do capital suba
relativamente ao preço do fator escasso.



Teorema de Stolper- Samuelson
▪ Com pleno emprego tanto antes como após o comércio, o aumento
do preço do fator abundante e a queda do preço do fator escasso
decorrentes comércio implicam que os proprietários do fator
abundante verão suas rendas reais aumentar e os proprietários do
fator escasso verão suas rendas reais diminuir.
▪ Dessa forma, não surpreende que os proprietários dos recursos
relativamente abundantes sejam adeptos do livre comércio (indústrias
de capital intensivo em geral nos EUA)

K K  r   r 
       
 L  A  L B  w  A  w B

A especialização aumenta a demanda por capital na
Nação A, elevando o preço do capital (r). Dito de
outro modo, os proprietários do recurso abundante
ganham com o livre comércio.












11) BNDES – Economista - 2009
41
Os Estados Unidos são um país com relativa abundância
do fator de produção capital. Assim, segundo o Modelo
Heckscher-Ohlin de comércio internacional, o seu setor
exportador deveria usar maior intensidade de capital,
em relação ao fator trabalho, do que o setor da
economia americana que compete com as importações
do país. Empiricamente, entretanto, verificou-se o
contrário. Este fato é chamado
(A) efeito preço cruzado.
(B) distorção das relações de troca.
(C) Paradoxo de Giffen.
(D) Paradoxo de Leontief.
(E) Reversão de Bhagwati.

Os EUA pareciam exportar produtos trabalho intensivo e importar produtos capital
intensivo. Argumentação do próprio Leontief: ilusão de ótica, pois a PMgL nos EUA era 3
vezes maior que a de seus parceiros comerciais. Na realidade os EUA eram abundantes em
trabalho.
Erro: Utilizou somente o capital físico. As exportações dos EUA são capital intensivas,
quando consideramos o K humano. Note que boa parte das exportações são são intensivas
em P&D e “habilidades”.













12) BNDES – Economista - 2009
42
Duas economias são precisamente iguais, em termos de
dotação de fatores, tecnologia usada, estrutura da
demanda interna, de impostos e gastos públicos (e,
portanto, idênticas em preços e custos). A abertura
comercial entre as duas e o conseqüente aumento do
mercado disponível para as empresas, em ambas,
(A) vai levar ao comércio internacional se houver
rendimentos crescentes de escala em pelo menos um setor
produtivo.
(B) vai levar ao comércio internacional apenas se houver
rendimentos crescentes de escala em todos os setores
produtivos.
(C) não vai levar ao comércio internacional, pois não há
possibilidades de ganhos.
(D) aumentará a competição entre as empresas e reduzirá
seus lucros.
(E) reduzirá os salários reais, pela maior oferta de mão de
obra











13) Transpetro – Economista jr - 2011
45
A opinião dominante que emergiu dos debates sobre o
comércio internacional nos séculos XVI, XVII e XVIII,
no Ocidente, era de que um país deveria tentar obter
grandes e crescentes superávits comerciais. Essa
opinião é caracterizada como o ponto de vista
(A) liberal
(B) ricardiano
(C) monetarista
(D) mercantilista
(E) neoclássico

Os adeptos do mercantilismo (séc. XV a XVIII) acreditavam que a
riqueza de um país era determinada pelo tamanho da população e pelo
estoque de metais preciosos, superávits que seriam obtidos através de
superávits comerciais.












14) Petrobrás Biocombustível – Economista Jr - 2010
38
O modelo básico de Heckscher – Ohlin, de comércio
internacional, supõe que, entre os países envolvidos, a(o)
(A) vantagem comparativa seja anulada.
(B) dotação dos fatores de produção seja a mesma.
(C) economia de escala na produção determine o comércio
internacional.
(D) tecnologia disponível seja a mesma.
(E) comércio internacional de fatores de produção possa
ocorrer.

▪

Hipóteses do Modelo de H.O.
1)

Existem duas Nações (1 e 2), dois bens (X e Y) e dois fatores de
produção (capital e trabalho).
2) Ambas as Nações utilizam a mesma tecnologia de produção.
3) O bem X é trabalho-intensivo e o bem Y é capital intensivo em
ambas as nações.
4) Ambos os bens são produzidos com retornos constantes de escala
em ambas as Nações.
5) Existe especialização incompleta em ambas as Nações; mesmo com
livre comércio ambas as Nações continuam produzindo ambos os
Bens.
6) Os gostos e preferências são idênticos em ambas as Nações.
7) Existe concorrência perfeita nos mercados de bens e de fatores em
ambas as Nações.
8) Existe mobilidade perfeita de fatores em cada uma das Nações,
porém não há mobilidade internacional de fatores.
9) Não existem barreiras naturais ou artificiais ao comércio.
10) Todos os recursos são plenamente empregados em ambas as
nações.

15) Se os manufaturados forem trabalho intensivos e
todos os alimentos forem terra intensivos, qual será o
resultado de uma diminuição no preço dos alimentos
sobre a distribuição de renda?
a)
O salário real aumentará em termos de ambos os bens e a
renda real dos proprietários de terras diminuirá em termos
de ambos os bens.
b)
O salário real diminuirá em termos de ambos os bens e a
renda real dos proprietários de terras aumentará em
termos de ambos os bens.
c)
O salário real aumentará em termos de ambos os bens e a
renda real dos proprietários de terras aumentará em
termos de alimentos e diminuirá em termos de
manufaturados.
d)
O salário real aumentará em termos de ambos os bens e a
renda real dos proprietários de terras aumentará em
termos de ambos os bens.
e)
O salário real aumentará em termos de ambos os bens e a
renda real dos proprietários de terras diminuirá em termos
de alimentos e aumentará em termos de manufaturados.


 O modelo Heckscher-Ohlin, em que dois bens são
produzidos utilizando dois fatores de produção, enfatiza o
papel dos recursos no comércio.
 Um aumento no preço relativo do bem trabalho-intensivo
deslocará a distribuição de renda em favor do trabalho:

◦O salário real do trabalhador aumentará em termos de
ambos os bens, enquanto a renda real dos proprietários
de terra cairá em termos de ambos os bens.

16) Segundo o modelo de Hecksher-Ohlin,
qual é o resultado da distribuição de renda
quando o país abre as portas para o livre
comércio?
a) Os
proprietários
de
fatores
abundantes
ganham, mas o efeito sobre os proprietários de
fatores escassos é ambíguo.
b) Os proprietários de fatores abundantes perdem
e os proprietários de fatores escassos ganham.
c)
Os proprietários de fatores escassos perdem e
os proprietários de fatores abundantes ganham.
d) O efeito da distribuição de renda depende dos
níveis de produção regulamentados.
e) Todos ganham com o comércio porque o livre
comércio é sempre benéfico.


▪Teorema de Stolper- Samuelson
▪Com pleno emprego tanto antes como após o comércio, o
aumento do preço do fator abundante e a queda do preço do
fator escasso decorrentes comércio implicam que os
proprietários do fator abundante verão suas rendas reais
aumentar e os proprietários do fator escasso verão suas rendas
reais diminuir.
▪Dessa forma, não surpreende que os proprietários dos
recursos relativamente abundantes sejam adeptos do livre
comércio (indústrias de capital intensivo em geral nos EUA)

17) O que é o efeito de Rybczynski?
a) É quando proprietários de fatores abundantes
ganham com o comércio.
b) O efeito
viesado da mudança de um recurso
sobre a produção.
c)
A relação entre preços de bens e preços de
fatores.
d) A equalização do preço do fator.


 Variação tecnológica mais impactante sobre a produção do
bem B. Note que existe um viés de uma variação tecnológica
sobre a produção de B.




a)
b)
c)
d)

e)

18) BNDES – Economista - 2002
10. No modelo de Heckscher - Ohlin, a causa mais
importante para explicar por que as nações trocam
mercadorias entre si (comércio internacional) é a
diferença
na tecnologia.
na dotação de fatores.
nas preferências dos consumidores.
nas condições de demanda.
no nível de preços.




a)

b)

19) 42 (BNDES – Economista – 2008)
O comércio internacional tem sido muito intenso
entre os países industrializados, os quais têm
estruturas produtivas e dotações similares de
fatores de produção. Isto sugere que
a teoria das vantagens comparativas se aplica
perfeitamente à explicação desse padrão de
comércio.
a teoria das vantagens absolutas não explica
adequadamente esse padrão de comércio.

c)

d)

e)

a hipótese de concorrência perfeita entre as
indústrias dos países explica o padrão de
comércio descrito.
o comércio intra-setorial entre os países
industrializados deve ser pequeno.
as economias de escala podem explicar esse
padrão de comércio.




20) Economista – BNDES – 2009 - 41
Os Estados Unidos são um país com relativa
abundância do fator de produção capital. Assim,
segundo o Modelo Heckscher-Ohlin de comércio
internacional, o seu setor exportador deveria usar
maior intensidade de capital, em relação ao fator
trabalho, do que o setor da economia americana
que compete com as importações do país.
Empiricamente,
entretanto,
verificou-se
o
contrário. Este fato é chamado










(A) efeito preço cruzado.
(B) distorção das relações de troca.
(C) Paradoxo de Giffen.
(D) Paradoxo de Leontief.
(E) Reversão de Bhagwati.

Observações: Leontief utilizou na sua análise
somente o capital físico, desconsiderando o
efeito do capital humano. Certamente essa é
a maior fonte de distorção da evidência
empírica encontrada por ele.







21) O teorema de Stolper-Samuelson refere-se a:

Se a produção do bem A for trabalho intensiva e
a produção do bem B for terra intensiva, um
aumento relativo no preço do trabalho elevará o
preço do bem A.
Quanto maior o custo relativo do insumo, maior
será o preço relativo do produto.











43
No modelo de Heckscher-Ohlin de comércio
internacional, as vantagens comparativas, que
levam ao comércio entre dois países, decorrem de
(A) economias de escala na produção
(B) dotações diferentes dos fatores de produção
(C) tecnologias de produção diferentes
(D) diferenças nas taxas de inflação interna dos
países
(E) desvalorizações cambiais competitivas




23) BNDES – Economista - 2002
12. A tarifa de proteção efetiva de uma
mercadoria M que utiliza apenas um insumo
importado (I) é assim definida:

TN m  Wi TN i
TPEm 
1  Wi


Considerando-se que TNm e TNi são tarifas
nominais de M e I, respectivamente, em
percentagem e Wi é a participação percentual
do insumo importado I no custo de produção de
M, supostamente maior que zero, pode-se
afirmar que:

a)

b)

c)

d)

e)

quanto maior for TN i , tudo o mais constante,
maior será TPEm .
caso TN m  TN i
e ambas positivas, quanto
maior Wi , tudo o mais constante, menor
será TPEm .
é desejável que TN i seja maior que TN mpara
que a tarifa de proteção efetiva seja maior
do que a tarifa nominal.
a política protecionista mais adequada, caso
se queira proteger tanto o insumo I quanto a
mercadoria M, é fixar a tarifa do primeiro em
valor menor que a da segunda.
quanto maior for a diferença positiva
entre , TN m e TNi menor será TPEm .

▪

Imposto de Importação (Tarifa)

▪ Vimos anteriormente que a tarifa é um imposto
sobre a importação cujo efeito imediato é elevar o
preço do produto.
▪ Se a diferença entre o preço doméstico e o preço
mundial for causada somente por restrições
tarifárias, a própria alíquota do imposto será a
medida do grau de proteção oferecida ao produto,
denominada de taxa (ou tarifa) de proteção
nominal ao produto (TPNP).

▪

▪

▪

Na prática, como vimos, os governos utilizam, além
das tarifas, quotas, proibições, subsídios, controles
cambiais e outras medidas que também provocam
diferenças entre o preço doméstico e o preço praticado
no exterior (preço mundial = Pw).
O cálculo da tarifa implícita engloba o efeito conjunto
da todas essas medidas e consiste em estimar a
diferença entre P e Pw.
A tarifa de proteção nominal para o produto doméstico,
nesse caso, é dada por:

 P

TPN P  
 1 • 100
 PW

▪

Note que, quanto mais distante o resultado acima estiver
de zero, maior é a proteção ao produto doméstico e maior
o incentivo para se consumir o produto doméstico.

▪

Suponha, por exemplo, que o preço mundial do trigo
seja de US$ 1600 e que o preço no mercado
doméstico seja de US$ 1680. Logo, temos:

 1680 
TPN P  
 1 • 100  5%
 1600 
▪

O resultado é maior que zero, pois o produto
doméstico é oferecido a um preço superior ao preço
mundial.

▪

Note que, se ele continua sendo oferecido a esse
preço, é porque existe uma proteção de 5%.

▪

Esse método de cálculo é útil pela facilidade,
mas desconsidera uma possível proteção aos
insumos importados necessários para a
produção do trigo.

▪ Se os insumos fossem protegidos o produtor
poderia pagar menos por eles sob livre
comércio.
▪

Portanto, para conhecermos a proteção
efetiva recebida pelo trigo há de se estimar o
seu valor adicionado.

▪

Podemos ter um caso onde, para produzir o trigo,
vendido a US$ 1680 seja necessário comprar
matérias primas (sementes, adubos, etc.) no valor
de US$ 670.

▪ logo, o valor adicionado pelo produtor de trigo é
igual a
US$ 1010.
▪

Observe que, dependendo da política comercial
adotada para as matérias-primas, sua cotação
pode ser maior, menor ou igual a US$ 670. Mas
como queremos conhecer a real dimensão do
protecionismo sobre o mercado de trigo e não de
seus insumos, devemos calcular a Taxa de
Proteção Efetiva.

▪ Logo, a Tarifa de Proteção Efetiva calcula a
extensão em que o valor adicionado a uma
importação doméstica é alterado pela existência
de toda a estrutura tarifária.
▪ Portanto, considera não só a tarifa incidente
sobre o bem final como a estrutura tarifária
incidente sobre os insumos.

TPN P  w i • TPNi
TPE P 
•100
1 wi
▪ TPNP = Taxa de proteção nominal do produto P .

▪ TPNi = taxa de proteção nominal do insumo i
necessário para produzir P .

▪ wi = participação do insumo i no custo de
produção de P .

▪

Se o processo de produção exigir o emprego de
mais de um insumo importado, teremos:
n

TPE P 

TPN P   w i • TPN i
i 1
n

1  wi

• 100

i 1

▪

Note que, da mesma forma que fizemos
anteriormente, se TPEP for maior que zero o
produtor doméstico estará protegido; se for
menor que zero, estará desprotegido.

▪

No exemplo anterior a taxa de proteção nominal
do produto era de 5%. No entanto, para produzir
o trigo é necessário
empregar máquinas,
defensivos e adubo.

▪

Se esses insumos forem protegidos com
uma tarifa de importação mais elevada que
5%, a proteção efetiva do trigo seria menor
que a nominal, podendo, inclusive, ser
negativa.

▪

Exemplo:
▪ Supondo que os insumos necessários para
produzir algodão representem 40% dos custos
de produção e estejam protegidos por uma tarifa
de 15%:

TPN P  w i • TPN i
TPE P 
• 100 
1 wi
0,05  0, 4 • 0,15

•100  1,67%
1  0, 4

▪

▪

▪

▪
▪

Também podemos calcular a tarifa de proteção
efetiva sobre o produto utilizando os valores
monetários dos insumos.
Suponha que um determinado País produza o
bem F, utilizando os insumos A e B, que podem
ser importados ou não.
Com Livre Comércio:
▪ PF = $1000
▪ PA = $500
▪ PB = $200
Logo:
Valor Adicionado: $1000 – ($500 + $200) = $300.

▪ Suponha agora que exista uma tarifa nominal de
10% sobre o bem final (tF) e sobre os insumos;
tA = 5% e tB = 8%.

▪ Logo, teremos:

P  1000  10%  1100
1
F

P  500  5%  525
1
A

PB1  200  8%  216
▪

VA com a Proteção
$1100 – ($525 + $216) = $359

Agora, os fatores de produção envolvidos na
produção do bem F recebem um retorno maior
do que receberiam sob o livre comércio.

▪

Nesse caso, a Tarifa de Proteção Efetiva é
maior que a Tarifa nominal, e é dada por:

valor adicionado sob proteção  valor adicionado com livre comércio
TPEF 
valor adicionado com livre comércio

VT  VM 359  300
TPEF 

 0,197  19,7%
VM
300
▪

Caso utilizássemos as alíquotas das tarifas
nominais e as participações dos insumos no valor
final do bem, obteríamos o mesmo resultado.

n

TPEF 

TPN F   wi • TPN i
i 1
n

1   wi

• 100

i 1

TPEF 

TPEF 

0,1   0,5 • 0 ,05  0 , 2 • 0 ,08 
1   0 ,5  0 , 2 

0,1   0,025  0,016 
1   0,7 

• 100

• 100  TPEF  19, 7%

Quadro Comparativo : Fixando Wi
Impacto da proteção aos insumos sobre a taxa de pproteção efetiva (em %)
TPNP
Wi
TPNi
TPEP

5
5
5
5
5
5

40
40
40
40
40
40

-5
0
5
10
15
20

11.67
8.33
5.00
1.67
-1.67
-5.00

▪

Logo, temos (com Wi constante):

Relações entre Proteção Nominal e Efetiva

▪

▪

Se

TPNi < TPNP

então

TPEP > TPNP

Se

TPNi > TPNP

então

TPEP < TPNP

Se

TPNi = TPNP

então

TPEP = TPNP

Logo, se a tarifa de proteção nominal ao insumo for
maior que a tarifa nominal de proteção ao produto
teremos uma tarifa de proteção nominal maior que a
efetiva.
Lembre-se do nosso exemplo (15% > 5%) → temos a
tarifa nominal para o produto = 5% e a efetiva igual
a -1,67%.

▪

Variando Wi

▪ Se TPNP > TPNi :  Wi  aumenta a TPEP
▪ Com uma tarifa menor para o insumo, o produtor
doméstico estará em uma situação melhor quanto
maior a participação dos insumos importados no
processo produtivo (maior a TPNP).
▪ Se TPNP < TPNi :  Wi  reduz a TPEP

▪ Com uma tarifa maior para o insumo, o produtor
doméstico estará em uma situação pior quanto
maior a participação dos insumos importados no
processo produtivo (menor a TPNP).

▪

É interessante notar que, para o consumidor, o
que importa é o preço final do produto, que é
dado pela proteção nominal.
▪ Quando ela é positiva, ele paga mais pelo
produto do que pagaria em um mercado livre de
tarifas.

▪

Isso não significa que o produtor nacional está
sendo favorecido, pois mesmo podendo cobrar
um preço mais alto, seus custos também são
onerados pelas tarifas impostas sobre os
insumos.

Efeitos das Barreiras à ImportaçãoPara Consumidores e Produtores
Taxa de Proteção
Consequências Para
Produtor
Consumidor
Nominal
Efetiva
Nacional
Nacional
TPNP > 0
TPEP > 0
Benefício
Prejuízo
TPEP < 0
Prejuízo
Prejuízo
TPNP < 0
TPEP > 0
Benefício
Benefício
TPEP < 0
Prejuízo
Benefício












47
O sistema monetário internacional, conhecido como
Sistema de Bretton Woods, previa o estabelecimento de
um conjunto de taxas de câmbio fixas, a serem
mantidas numa faixa de ± 1% em torno das paridades
acordadas. E um país só poderia alterar a paridade de
sua moeda se houvesse um(a)
(A) déficit em seu balanço de pagamentos
(B) superávit em seu balanço de pagamentos
(C) desequilíbrio fundamental em seu balanço de
pagamentos
(D) perda significativa de suas reservas internacionais
(E) taxa de desemprego alta na sua economia

25) BNDES – Economista - 2002
 14. O organismo criado em 1956 com o
objetivo de promover o empreendimento
privado nos países em desenvolvimento e
suplementar as atividades do Banco Mundial é
a) a International Finance Corporation - IFC.
b) a International Development Association IDA.
c) o Fundo Monetário Internacional - FMI.
d) o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID.
e) a Organização Mundial do Comércio – OMC.







26) BNDES - Economista – 2005 – 52 (anulada)
O longo período que se estende do pós-II guerra até
meados dos anos 1990, foi marcado por amplas
discussões e negociações multilaterais, envolvendo
os fluxos internacionais de comércio e de capital.
Um exemplo de instituição multilateral criada ou
proposta ao longo desse período foi:
(A) O GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade), que visava ao controle dos fluxos de
comércio internacional através da coordenação das
políticas nacionais de tarifas de importação.

A OMC, criada em 1994 após a rodada do Uruguai, foi a
primeira organização internacional pós Guerra Fria, de
vocação universal.





(B) O FMI (Fundo Monetário Internacional), com a
função original de preservar o regime de taxas
cambiais fixas criado pelo Acordo de Bretton Woods,
“socorrendo”, com empréstimos de liberação rápida,
países com dificuldades no balanço de pagamentos
decorrentes de desequilíbrios na conta de capital.
(C) O FMI (Fundo Monetário Internacional), com a
função original de preservar o regime de taxas
cambiais fixas criado pelo Acordo de Bretton Woods,
“socorrendo”, com empréstimos de liberação rápida,
países com dificuldades no balanço de pagamentos
decorrentes de desequilíbrios na conta corrente.





(D) O BIS (Bank for International Settlements), com
a função original de preservar o regime de taxas
cambiais fixas criado pelo Acordo de Bretton Woods,
“socorrendo”, com empréstimos de liberação rápida,
países com dificuldades no balanço de pagamentos
decorrentes de desequilíbrios na conta de capital.
(E) A ALCA (Área de Livre Comércio das Américas),
que eliminou tarifas de importação de diversos bens
industriais e serviços nos países signatários do
acordo.










27) BNDES - Economista – 2008 - 44
Uma face importante da chamada globalização
financeira é a extraordinária expansão recente
dos fluxos financeiros internacionais (sejam
empréstimos, financiamentos ou investimentos
em portfolio). Tal expansão
(A) levou à adoção de regimes cambiais fixos
por parte da maioria dos países.
(B) reduziu a necessidade de manter reservas
internacionais por parte dos bancos centrais.
(C) aumentou a potência das política monetária
e fiscal domésticas dos diversos países.





(D) aumentou a capacidade do FMI (Fundo
Monetário Internacional) de realizar, com
sucesso, empréstimos compensatórios de
balanço de pagamentos.
(E) aumentou a necessidade de coordenação
das políticas monetárias e fiscais dos diversos
países.














28) CVM – 2010 – Analista – Mercado de Capitais
57- A faixa de petróleo descoberta pela Petrobras, que se
estende do Espírito Santo a Santa Catarina, ficou conhecida
como Pré-Sal. Alguns analistas atribuem ao Pré-Sal um efeito
perverso sobre a taxa de câmbio brasileira conhecido como
“Doença Holandesa”. É correto afirma que:
a) a possibilidade de o aparecimento da “Doença Holandesa”
representar um risco à indústria brasileira, porque desvaloriza a
moeda doméstica.
b) o Brasil ficaria impossibilitado de financiar suas importações,
caso a exploração do Pré-Sal fizesse surgir a “Doença
Holandesa”.
c) alterações na taxa de câmbio não impõem qualquer risco à
indústria
brasileira,
pois
esta
depende
quase
que
exclusivamente da demanda doméstica.
d) há risco de valorização da moeda doméstica e, com isso, a
indústria nacional perder competitividade tanto no mercado
doméstico quanto no mercado internacional.
e) a “Doença Holandesa” afetaria exclusivamente as
exportações de carne bovina brasileiras.

▪





A teoria prega que um aumento de receita decorrente da
exportação de recursos naturais irá desindustrializar uma
nação devido à valorização cambial, que torna o setor
manufatureiro menos competitivo aos produtos externos. É,
porém, muito difícil dizer com exatidão que a doença
holandesa é a causa do declínio do setor manufatureiro porque
existem muitos outros fatores econômicos a se levar em
consideração.
Embora seja mais comumente usado em referência à
descoberta de recursos naturais, pode também se referir a
"qualquer desenvolvimento que resulte em um grande fluxo de
entrada de moeda estrangeira, incluindo aumentos repentinos
de preços dos recursos naturais, assistência internacional ou
volumosos investimentos estrangeiros".
Chama-se assim porque durante os anos 1960, houve uma
escalada dos preços do gás que aumentou substancialmente
as receitas de exportação dos Países Baixos e valorizou o
florim (moeda da época), o excesso de exportações de gás
derrubaram as exportações dos demais produtos por falta de
competitividade na década seguinte.












29) BNDES – Economista - 2009
44
O Banco Mundial (BIRD) é uma entidade internacional
que
(A) empresta recursos exclusivamente para o setor
público dos países mais pobres.
(B) recebe depósitos dos bancos centrais dos países
membros.
(C) foi concebida inicialmente para financiar a
reconstrução das economias européias afetadas pela
guerra.
(D) atua como banco central mundial formulando a
política monetária global.
(E) é financiada exclusivamente pela dotação
orçamentária
O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)












30) Transpetro – Economista jr - 2011
49
Uma Área de Livre Comércio, entre vários países,
pode evoluir para um grau maior de integração,
chamado
de
União
Aduaneira,
se
for
estabelecido(a) um(a)
(A) banco central único para os vários países
participantes
(B) moeda única circulando nos países
(C) política fiscal comum
(D) política comercial externa conjunta
(E) política orçamentária comum dos governos
dos vários países











31) Transpetro – Economista jr - 2011
50
O Acordo de Basileia de 1988, firmado no âmbito
do BIS (Bank for International Settlements), teve
como objetivo estabelecer
(A) condições para a aplicação de tarifas
alfandegárias
(B) normas prudenciais para as instituições
financeiras
(C) limites para a política cambial dos países
(D) políticas macroeconômicas coordenadas entre
os diversos países
(E) restrições às exportações de serviços












32) Eletrobrás - Economista - 2010
49
O Fundo Monetário Internacional (FMI) tem como
principal função
(A) conceder empréstimos para os paísesmembros com dificuldades temporárias de
balanço de pagamentos.
(B) financiar a longo prazo projetos de
investimento dos países em desenvolvimento.
(C) fazer a compensação de pagamentos entre os
bancos centrais dos países-membros.
(D) regular o sistema bancário internacional.
(E) fomentar o comércio mundial.












33) Petrobrás Biocombustível – Economista Jr 2010
30
O Acordo de Basiléia, assinado por muitos países, visa a
(A) promover o comércio internacional.
(B) regular prudencialmente os sistemas financeiros.
(C) aumentar a troca de informações sobre migração de
pessoas entre os países signatários.
(D) incentivar os meios de transporte internacionais.
(E) reduzir o comércio internacional de armas.











34) Petrobrás – Economista Jr - 2010
50
O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma
organização que
(A) gerencia o sistema de pagamentos internacional
entre os bancos centrais.
(B) concede empréstimos de longo prazo para o
desenvolvimento da infra-estrutura dos países-membros.
(C) emite uma moeda internacional usada para
pagamentos entre os países.
(D) é o banco central mundial, formulando a política
monetária global.
(E) recebe empréstimos dos países-membros no caso de
desequilíbrios temporários de seus balanços de
pagamentos.

A moeda em questão é o Direito Especial de Saque (DES).











35) Petrobrás – Economista Jr - 2010
51
O Acordo de Basiléia visa a estabelecer normas
prudenciais internacionais para o sistema financeiro.
Nesse sentido,
(A) estipula valores mínimos para os empréstimos dos
bancos ao setor privado.
(B) propõe requisitos mínimos de capital próprio,
referenciados ao nível de risco dos ativos do banco.
(C) propõe prazos mínimos para a retirada, pelo
público, de depósitos remunerados nos bancos.
(D) proíbe os empréstimos entre instituições
financeiras.
(E) proíbe a negociação de títulos públicos e privados
entre os bancos.














36) Petrobrás – Economista Jr - 2010
70
Segundo os economistas ortodoxos, a regulamentação
ambiental produz benefícios sociais decorrentes da maior
preservação e aumenta os custos privados do setor
regulado, reduzindo sua competitividade. Mas a hipótese
de Porter é de que a(s)
(A) imposição da regulamentação ambiental é uma forma
camuflada de protecionismo por parte dos países
desenvolvidos.
(B) regulamentação precisa ser aplicada a todos os
produtores, para não gerar vantagens competitivas.
(C) empresas sujeitas à regulamentação vão reduzir a
oferta, e o preço do produto aumentará, compensando-as.
(D) empresas competitivas respondem à regulamentação
ambiental
com
inovações
que
aumentam
sua
produtividade.
(E) empresas reguladas vão sair do mercado, devido à
maior competitividade das que não são reguladas.












37) Economista - 2008 – BNDES
Sobre o Banco Mundial (BIRD), que é uma organização
internacional, marque a afirmação INCORRETA.
a) No caso de crise de balanço de pagamentos, empresta
ao banco central do país-membro, para recompor suas
reservas.
b) Empresta para o governo, ou com a garantia do governo
do país que recebe os recursos.
c) Tem como principal fonte de fundos a colocação de
títulos de médio e longo prazo no mercado financeiro
internacional.
d) Financia projetos de proteção à biodiversidade.
e) Financia projetos ou programas de desenvolvimento
econômico que não consigam atrair o capital privado em
condições adequadas.

Note que no item (a), temos, precisamente, a principal função do FMI.

38) Economista – BNDES – 2013 - 38
 A Organização Mundial do Comércio (OMC) é uma
instituição internacional multilateral, sediada em
Genebra, com muitos países membros, inclusive o
Brasil, os quais comerciam entre si. Essa
organização exerce diversas funções, dentre as
quais,
 (A) manter um grande banco de dados com medidas
e estatísticas sobre o comércio internacional.
 (B) estabelecer direitos trabalhistas mínimos a
serem respeitados pelos países membros.
 (C)
estabelecer controles de dano ambiental
mínimos a serem respeitados pelos países membros.
 (D) aprovar previamente as políticas cambiais de
seus países membros.
 (E) criar e administrar mecanismos de fiscalização
do comércio internacional ilegal (contrabando).
















39) Economista – BNDES – 2013 - 48
O possível repúdio ou moratória de sua dívida por
parte de um governo é um risco para o banco credor.
Esse risco pode ser coberto se o banco realizar, no
montante adequado, a
(A) venda de um empréstimo futuro a juros
predeterminados
(B) venda de uma opção de venda do crédito
concedido
(C) compra de um empréstimo futuro a juros
flutuantes
(D) compra de uma opção de compra do crédito
concedido
(E) compra de um Credit Default Swap (CDS) do
crédito concedido









Credit Default Swaps (CDSs) são, na prática,
seguros contra a inadimplência.
Em um contrato entre duas partes: a primeira,
que pode ser uma instituição financeira que
compra proteção para sua carteira de crédito, e a
outra, por exemplo, uma seguradora de títulos,
vende essa proteção.
Assim, o risco de default, ou não cumprimento
das obrigações, é transferido do credor para o
vendedor do CDS.
Note então que, quanto mais “caro” for um CDS
de uma determinada Nação, maior é o risco de
default atribuído a ela.













40) Economista – BNDES – 2013 - 59
Com base no modelo de comércio de HeckscherOhlin, em um equilíbrio com livre comércio,
(A) a taxa de juros é maior no país com menos
capital.
(B) o salário é maior no país abundante em trabalho.
(C) os países se especializam no bem que possui
vantagem tecnológica absoluta.
(D) os países importam o bem que possui dotação
relativa abundante.
(E) os países exportam o bem intensivo no fator de
produção relativamente abundante.

