
Fundamentos teóricos, parte I.  

Teorias do Comércio Internacional (liberalismo vs protecionismo) 

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 



COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Onde tudo começa? 

 Necessidade de consumo e produção 

 Divisão do trabalho 

 Trocas 



As economias podem ser:    

Abertas 
(interagem  

livremente com 
outras 

economias do 
mundo) 

Fechadas 
(não interagem 

com outras 
economias do 

mundo) 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 



COMÉRCIO INTERNACIONAL 

É o processo de trocas comerciais (compra 
e venda) feito para além das fronteiras 
nacionais.  

As compras são representadas pelas importações 
As vendas pelas exportações  



TEORIAS DO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL 

Qual a ideia que rege o comércio internacional? 

O país deve ser o mais eficiente no 
uso de seus ativos, acumulando 
riquezas 



TEORIAS DO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL 

Teorias:  

Teoria de vantagem absoluta ou competitiva de Adam 
Smith 
 
Cada país deve concentrar seus esforços no que pode 
produzir a custos mais baixos e trocar o excedente desta 
produção por produtos que custem menos em outros países 
(vantagens de custos) 



TEORIAS DO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL 

Teorias:  

Teoria de vantagem relativa ou comparativa de David 
Ricardo 
 
Diferenças de produtividade oriundas de um fator distinto 
de bens (vantagem de clima, terra, mão de obra, etc) 



Quantidade de homens/hora para a 
produção de uma unidade de mercadoria. 

Tecido Inglaterra Portugal 

  
100 homens/hora 

  
90 homens/hora 

Vinho Inglaterra Portugal 

  
120 homens/hora 

  
80 homens/hora 

. 

Exemplificando  a teoria da vantagem comparativa 



POLÍTICAS ECONÔMICAS 

As principais políticas econômicas são: 

Liberalismo 
 
Protecionismo 
 
Liberalismo moderno 



POLÍTICAS ECONÔMICAS 

Liberalismo 
 
regime contra a intervenção do Estado na 
economia. Prega que o equilíbrio econômico 
nasce por meio da livre iniciativa.  



POLÍTICAS ECONÔMICAS 

Liberalismo, características 

 
Mercado livre: ausência do Estado na economia 
Livre concorrência: preços se formam em função do mercado 
Iniciativa individual: qualquer indivíduo pode exercer a função que 
quiser 
Desregulamentação: Estado deve remover obstáculos que inibem a 
atividade econômica 
Divisão internacional do trabalho: países produzindo o que for 
economicamente mais conveniente e trocando o excedente 



POLÍTICAS ECONÔMICAS 

Protecionismo 
 
Regime em que o Estado é intervencionista, dita a 
política comercial interna e externa através da 
burocracia estatal 



POLÍTICAS ECONÔMICAS 

Protecionismo, características 

 
Proteção da indústria nacional: multinacionais se utilizam de 
economia de escala, o que torna seus custos menores 
 
Proteção aos recursos naturais: exploração controlada pelo Estado 
garante o futuro do país (petróleo, ferro) 
 
Proteção de natureza estratégica: segmentos de interesse vital para 
a segurança do país (energia, telecomunicações) 



POLÍTICAS ECONÔMICAS 

Liberalismo moderno 
 
Regime moderado, o governo assume políticas de 
intervenção e de não intervenção de acordo com 
a situação econômica e do interesse social em 
dado momento. 



POLÍTICAS ECONÔMICAS 

Prós e contras 
 
“A liberação financeira é algo como o fogo. É bom 
ter, mas você pode queimar toda a sua casa.” 
 
“Só há três saídas para o país: galeão, cumbica 
ou liberalismo.” 



Referências bibliográficas 
 
MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e 
comércio exterior. São Paulo: Atlas, 2000. (caps. 1 
e 5) 


