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Novas teorias do Comércio internacional - 
Krugman, Melitz et Obsfelt 

 Após a Segunda Guerra Mundial, 
o mundo passou por um período em 
que as relações internacionais 
(comércio, finanças e comunicação) 
eram limitadas. 

 O comércio de bens e serviços 
começou a evoluir nas seis décadas 
seguintes, graças a quedas nos custos 
de transporte e comunicação, reduções 
gerais nas barreiras comerciais e 
governamentais, à terceirização gerada 

pelas atividades de produção e conscientização sobre bens produzidos em diferentes culturas. 

 Para entender as novas tendências do comércio internacional, Krugman identificou que o tamanho 
de um mercado poderia oferecer vantagens a um país em relação a outro, graças às suas relações 
comerciais. No entanto, o estudo explicado na publicação  “Economias de escala, diferenciação de produtos 
e padrão de comércio” (1980) fornece novas premissas que explicariam o comércio internacional. O 
economista associa a economia de escala, presente em muitos mercados, ao comportamento não 
competitivo do mercado e, portanto, a lógica do monopólio tem impacto no comércio internacional. Nesse 
cenário, a Krugman incorpora os seguintes elementos em seu modelo: concorrência imperfeita, economias 
de escala e a capacidade de diferenciar produtos. 

Os sete pilares da economia internacional, segundo Krugman, Obsfelt e Melitz : 

1- Ganhos derivados do comércio: 

Dois países podem negociar para obter benefícios mútuos, mesmo que um desses países seja mais eficiente 
que o outro em todas as suas produções ou mesmo quando os produtores do país menos eficiente possam 
ser competitivos devido aos salários mais baixos. . 

O comércio gerará lucros, permitindo que os países exportem bens para os quais suas produções usam 
recursos abundantes em seus territórios de maneira intensiva e, ao mesmo tempo, países importam bens 
para os quais suas produções exigem recursos escassos. O CI (comércio internacional) promove a 
especialização de linhas de comércio mais estreitas; portanto, os países que o fizerem serão mais eficientes 
na produção em larga escala. 
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Divisão de Propriedades: 

Tangível: ativos fixos, qualquer coisa "palpável" (ativos de negócios). 

Intangíveis: Migração internacional, empréstimos, mercado de capitais. 

As consequências negativas do novo comércio: 

Atribuição de recursos produtivos "específicos" de bens e mão-de-obra. Exemplo: empresas com 
especializações de trabalho com controles de qualidade específicos e raros. A perda de força de trabalho 
nessa área significa que é difícil encontrar novas substituições. 

Distribuição de renda: a maioria dos países não utiliza a distribuição vertical da riqueza gerada. Exemplo: 
Estados Unidos, Brasil, África do Sul. 

2 - Padronização do comércio: 

O mundo estabeleceu regras comerciais internacionais para organizar interações comerciais entre países. 

PS: Note-se que os países têm diferenças na produtividade do trabalho, bem como nos padrões nacionais 
internos. 

3- Protecionismo: 

É possível distinguir três períodos comerciais: 

Século XVI até a Segunda Guerra Mundial: os países começaram a entender os efeitos do comércio 
internacional entre as nações. Durante esse período, as bases do livre comércio (em oposição ao 
protecionismo) foram divididas entre produtores exportadores e proprietários de terras. 

Entre a Segunda Guerra Mundial e os anos 90: Os países mais democraticamente desenvolvidos adotaram 
políticas para remover barreiras ao comércio internacional. 

Os anos 90 e agora:é o período de abertura econômica dos países, os acordos de livre comércio começaram 
a ser estabelecidos (NAFTA, MERCOSUL ...) 

As nações durante esses três períodos apresentaram conflitos de interesse em seu comércio e, portanto, 
estabeleceram políticas protecionistas. 

Políticas protecionistas: tributação de produtos importados de países específicos, limite de importação para 
um bem específico. 

4- Balança de pagamentos: 

A balança de pagamentos é gerada pela soma da balança de serviços (investimentos diretos e indiretos, 
transações correntes) mais a balança comercial (X-M = Exportações - importações). 
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5 - Determinação das taxas de câmbio: 

A conferência de Bretton Woods estabeleceu o dólar como uma ferramenta de transição comercial 
internacional, equiparando o dólar em ouro com os acordos assinados em 1944 em Bretton-Woods para a 
reorganização do sistema monetário internacional. Esses acordos, que foram ratificados por 44 países, 
visaram restaurar uma ordem monetária internacional criando um Fundo Monetário Internacional (FMI) e 
promover a reconstrução e o desenvolvimento econômico de países afetados pela guerra e criando o Banco 
Internacional de Reconstrução e desenvolvimento (BIRD). 

Esses acordos também tornam o dólar a moeda de referência no mundo e, portanto, vinculam as taxas de 
câmbio das moedas estrangeiras ao dólar e não ao ouro. Em 1976, os princípios de Bretton Woods foram 
abandonados por todos os membros signatários e as moedas mundiais voltaram a ter uma flutuação livre. 

6 - Coordenação da política internacional: 

GATT: O Acordo Geral de Tarifas e Comércio foi assinado em 30 de outubro de 1947 por 23 países, para 
harmonizar as políticas aduaneiras das partes signatárias. O tratado entrou em vigor em janeiro de 1948 e o 
secretariado mudou-se para Villa Bocage, em Genebra, e em 1977 para o Centro William-Rappard, também 
em Genebra. Este acordo multilateral de livre comércio visa reduzir os preços para os consumidores, fazer 
melhor uso dos fatores de produção e promover o emprego nos setores em que cada país tem uma 
vantagem comparativa. 

O principal objetivo do acordo era o livre comércio, diminuindo os direitos aduaneiros e reduzindo as 
restrições quantitativas ou qualitativas ao comércio. Os princípios implementados pelo GATT são 
semelhantes aos que orientaram a ação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em 
questões de ortodoxia econômica e política de desenvolvimento. 

Contexto: Segundo a organização, « em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a Carta das Nações 
Unidas (ONU) foi assinada em São Francisco. Tirando lições da impotência da Liga das Nações (Liga das 
Nações), dos distúrbios econômicos do período entre guerras, em particular da crise econômica de 1929 (a 
Grande Depressão), prestou muito mais atenção à cooperação econômica internacional. Os capítulos IX e X 
da Carta afirmam a necessidade de criar ferramentas internacionais para desenvolver essa cooperação. A 
primeira conferencia do GATT foi assinada por 23 estados liderados pelos Estados Unidos. As primeiras 
rodadas de negociações do GATT favoreceram a negociação produto a produto em uma base bilateral. Os 
principais países que fabricam o mesmo produto concordam com uma tarifa aduaneira que se estende às 
outras partes contratantes, de acordo com a cláusula da nação mais favorecida. Dado o número de produtos 
disponíveis, esse método só poderia ser longo e tedioso. » 

Principais regras segundo o site da organização: 

1-Comércio livre, reduzindo os direitos aduaneiros e reduzindo as restrições quantitativas ou qualitativas ao 
comércio. Os direitos aduaneiros devem ser o único meio de proteção, mas os signatários estabelecem o 
objetivo de reduzi-los gradualmente com base na reciprocidade. 



     Isabella Van der Laan Fevereiro 20204

2-Consolidação: uma vez fixadas, as tarifas alfandegárias não podem mais ser aumentadas, exceto no caso 
de uma cláusula de salvaguarda, sem compensação dos parceiros comerciais. 

3-O princípio da não discriminação e reciprocidade: cláusula da nação mais favorecida, não discriminação 
entre exportadores estrangeiros e produtores domésticos (fenômeno chamado "tratamento nacional"). 

4-A cláusula de nação mais favorecida (MFN): um país que concede uma vantagem comercial a outro país 
deve estendê-la imediatamente aos países que assinaram o acordo. 

5-A cláusula de tratamento nacional: cada país se compromete a aplicar no seu território as mesmas regras 
(tributação, normas) para produtos e empresas estrangeiras que para produtos e empresas nacionais. 

6-O princípio de proibir restrições quantitativas. Diz respeito tanto às importações quanto às exportações: 
são proibidas cotas (fixação de cotas ou cotas). 

7-O princípio da proibição de dumping e subsídios à exportação.        

7 - Mercado internacional de capitais: 

Os mercados de capitais se conectam com agentes econômicos com excesso de capital e aqueles que 
precisam de financiamento. Graças à junção, o mercado de capitais permite, em particular, o financiamento 
da economia. Tradicionalmente, o mercado de capitais é dividido em 2 segmentos: o mercado monetário e 
o mercado financeiro. 

É no mercado de capitais que se atende à oferta e demanda de capital de curto, médio e longo prazo. O 
saldo global é garantido pelos bancos centrais. O mercado de capitais tem funções diferentes. O mais 
importante, podemos citar: o financiamento permanente da economia mundial, a manutenção da liquidez da 
poupança, a tarificação de ativos, o financiamento de empresas ou mesmo a negociação racional de riscos. 

O modelo de gravidade a partir dos anos 80: 

A fórmula: YTij = A + Yi + Yj% Dij 

Tij = Valor do volume de comércio entre os países jej 

A = constante 

Yi = PIB paga i 

Yj = PIB paga j 

Dij = distância geográfica entre os dois países. 

O modelo de gravidade calcula o volume de comércio entre os dois países; é uma analogia à lei da 
gravidade de Newton; a parte do princípio de que o comércio entre dois países é proporcional ao produto de 
seu PIB e se estreita com a distância entre os dois. Krugman dá um exemplo no Canadá, Estados Unidos e 
México: o volume de transações é mais intenso comparado ao que eles fazem com outros países. 
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Segundo esse principio: 

 - Em geral, grandes economias tem tendência a gerar benefícios de alta rentabilidade. E internamente, os 
países gastaram grandes somas (ou a maioria de suas receitas). 

- Países com semelhanças culturais podem intensificar seus fluxos comerciais. Ex: Estados Unidos e 
Irlanda. 

- Os custos de transporte e a localização geográfica são importantes para determinar o volume de comércio. 
Ex: Canadá, Estados Unidos e México. 

- O modelo de gravidade é usado para justificar a economia de aglomeração. 

Definição de economias de aglomeração: A proximidade espacial oferece uma infinidade de vantagens 
econômicas. As economias de aglomeração são os benefícios externos ao negócio e provenientes da 
densidade e diversidade de agentes econômicos em nível local. Marshall (1890) identificou cedo três fontes 
de economias de aglomeração. Primeiro, as empresas aproveitam sua contiguidade espacial para 
compartilhar, por um lado, infraestruturas caracterizadas por altos custos fixos e grandes economias de 
escala e, por outro lado, fornecedores especializados de insumos. Por outro lado, uma maior densidade de 
empresas permite que cada uma delas garanta que elas tenham mais pontos de venda para sua produção. A 
proximidade também coloca à disposição das empresas um grande conjunto de mão-de-obra especializada, 
o que lhes permite satisfazer de maneira mais precisa suas necessidades específicas de habilidades. Com 
isso, os trabalhadores têm acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de emprego e, portanto, têm 
maior probabilidade de encontrar um emprego que lhes convenha em termos de preferências e nível de 
habilidade. Finalmente, a proximidade espacial permite uma melhor disseminação de conhecimento e 
novas tecnologias. De fato, os efeitos das repercussões tecnológicas são exercidos, em particular, nos 
relacionamentos face a face. Os efeitos positivos dessas economias de aglomeração são finalmente 
observados através de um aumento na produtividade e uma queda nos custos incorridos pelas empresas. 

Concorrência imperfeita: se um produto não é consumido pelo consumidor , a concorrência  é definida 
pelo preço do produto e pela demanda. No caso mais extremo, o comportamento do consumidor é definido 
pelo mercado em monopólio. Consequentemente, o monopolista deve, assim como as proporções 
encontradas, analisar as externalidades como argumento para explicar o que era necessário para os 
consumidores comprarem o que a empresa monopolista produz.  

Economias de escala: uma economia de escala, por sua vez, é aquela em que uma empresa organiza seus 
custos que variam em conjunto e exclusivamente com sua produção. A partir da célula, é possível notar 
dois tipos principais de economia: (1) escalas , cujo número diminui à medida que a produção aumenta nos 
aspectos internos do projeto; e (2) externamente, no caso do diminutivo, enquanto a produção aumentou 
antecipadamente a partir do fundo do conhecimento intrigante em grandes quantidades. Krugman 
acrescentou que existem outras fatores que influenciam a criação de uma economia. O fato válido de que, 
no país, a posição geográfica das empresas está associada à opção da economia de transporte com os 
produtos, o que foi anteriormente explicado pelas economias de aglomeração. 
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