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Interdependência e 

Ganhos de Troca 



Bens e serviços no dia a dia 

• O despertador que toca de manhã foi feito 

na China. 

• O software do celular foi desenvolvido nos 

Estados Unidos e montado também na 

China. 

• O pão é feito com trigo argentino. 

• Automóveis são montados com peças 

produzidas em diferentes países. 



Interdependência e Ganhos de 
Troca 
• A Ciência Econômica estuda como as 

sociedades produzem e distribuem bens 

para atender às necessidades e demandas 

das pessoas. 



Interdependência e Ganhos de 
Troca 

• Como atender às nossas demandas no 

mercado global?  

• Podemos ser auto-suficientes e produzir tudo 

que consumimos. 

• Podemos nos especializar e fazer trocas com 

outros países, provocando uma 

interdependência econômica. 



Interdependência e Ganhos de 
Troca 
• Indivíduos e países se especializam em 

determinados bens e serviços, e os trocam 

por outros, para lidar com os limites 

impostos pela escassez.  

• Surgem então duas questões: 

• Por que a interdependência é a norma? 

• O que determina a produção e o comércio? 

 



Interdependência e Ganhos de 
Troca 
• Por que a interdependência é a norma? 

• Porque a situação econômica tipicamente 

melhora quando indivíduos ou países se 

especializam e trocam. 

• O que determina o padrão de produção e 

comércio? 

• As diferenças no custo de oportunidade de 

indivíduos e países. 



Uma parábola para o sistema 
econômico 
• Considere a seguinte situação. 

• Há apenas dois bens: batatas e carne. 

• Há apenas dois indivíduos: um agricultor e um 

pecuarista. 

• O que cada um deveria produzir? 

• Que trocas devem ocorrer? 



A Tecnologia de Produção para o Agricultor e para o 
Pecuarista 
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     Carne          Batata        Carne   Batata 

Agricultor 60 min/kg      15 min/kg         8 kg   32 kg 

 

Pecuarista  20 min/kg       10 min/kg         24 kg    48 kg       

Minutos necessários para 

produzir 1 kg de: 
Produção em 8 horas: 



Possibilidades de Produção 

• Auto-Suficiência (Autarquia).  

• Ao ignorar o outro agente: 

• Cada um consume o que produz. 

• A fronteira de possibilidade de produção é 

igual à fronteira de possibilidade de consumo. 

• Sem comércio, os ganhos econômicos são 

reduzidos. 



Figure 1 The Production Possibilities Curve 
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Figure 1 The Production Possibilities Curve 
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• Suponha que o Agricultor e o Pecuarista se 

especializem e negociem. 

• Cada um fica melhor ao se especializar no 

produto em que são mais competentes, 

trocando-o com o outro produtor. 

O Agricultor deve produzir batata. 

O Pecuarista deve produzir carne. 

Especialização e Comércio 



Autarquia 

Copyright © 2004  South-Western 

    Agricultor  Pecuarista 

 

             Carne Batata          Carne Batata 

Produção e Consumo            5 kg  12 kg          15 kg              18 kg 

 

 

(Esses números supõe que cada um dedique cinco horas à produção de carne 

e três horas à produção de batata. Essa divisão foi escolhida para simplificar a 

exposição, mas não gera perda de generalidade. É possível estender o 

argumento para qualquer divisão de horas na produção de cada agente, como 

veremos adiante.) 



Autarquia x Trocas 

Copyright © 2004  South-Western 

       

 

              Carne (kg) Batata (kg)  

 

Agricultor (autarquia)          5      12  

 

Pecuarista (autarquia)       15      18 

 

Produção total em autarquia        20      30 

 

Produção total com especialização       24      32 

 

Aumento na produção total         4       2  

 

 



Ganhos de Comércio 
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             Agricultor            Pecuarista 

    Carne        Batata   Carne        Batata 

Sem Comércio: 

- Produção e Consumo   5 kg                12 kg                  15 kg            18 kg 

 

Com comércio: 

- Produção     0 kg          32 kg    24 kg          0 kg 

- Comércio     7 kg         -19 kg    -7 kg        +19 kg 

- Consumo     7 kg          13 kg     17 kg            19 kg 

 

Ganho do comércio: 

- Aumento no consumo   +2 kg           +1 kg     +2 kg          +1 kg 



Como o comércio expande a possibilidade de 
consumo 
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Como o comércio expande a possibilidade de 
consumo 
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• Diferenças em custos de produção 

determinam: 

• Quem produz o quê? 

• Qual deve ser a taxa de troca? 

Quem produz batata ao menor custo: 

o pecuarista ou o agricultor? 

O Princípio da Vantagem 
Comparativa 



O Princípio da Vantagem 
Comparativa 
• Diferenças em Custos de Produção 

• Duas formas de medir custos de produção: 

• Número de horas necessárias para produzir 

uma unidade de produto (por exemplo, um 

quilo de batata). 

• O custo de oportunidade de abrir mão de um 

bem para obter outro. 



Vantagem Absoluta 

• A comparação entre produtores de um bem 

a partir da produtividade de cada um é a 
vantagem absoluta. 

• Descreve a produtividade de um agente 

econômico (seja uma pessoa, uma firma ou 

um país) em comparação a de outro agente. 

• O produtor que precisa da menor quantidade 

de insumos para alcançar uma dada 

quantidade de produto tem vantagem absoluta 

na produção desse bem. 



• O pecuarista precisa de apenas 10 minutos para 

produzir um quilo de batatas, enquanto o 

Agricultor precisa de 15 minutos. 

• O pecuarista precisa de apenas 20 minutos para 

produzir um quilo de carne, enquanto o agricultor 

precisa de 60 minutos. 

O Pecuarista tem vantagem absoluta na 

produção tanto de carne quanto de batata. 

Vantagem Absoluta 



Custo de Oportunidade e Vantagem 
Comparativa 

• Comparação de produtores a partir do 

custo de oportunidade de cada um. 

• De que é necessário abrir mão para obter 

determinado bem? 

• O produtor com o menor custo de 

oportunidade na produção tem vantagem 

comparativa nesse bem. 



Vantagem Comparativa e Comércio 

• Quem tem vantagem absoluta? 

• O Agricultor ou o Pecuarista? 

 

• Quem tem vantagem comparativa? 

• O Agricultor ou o Pecuarista? 



Custo de Oportunidade na 
produção de Carne e Batata 

   Custo de Oportunidade 

 

  1 kg de carne  1 kg de batata 

 

Agricultor  4 kg de batata  ¼ kg de carne 

 

Pecuarista               2 kg de batata  ½ kg de carne 



Vantagem Comparativa e Comércio 

• O custo de oportunidade do Pecuarista 

para produzir um quilo de batata é ¼ de 

quilo de carne, enquanto para o Agricultor 

é ½ quilo de carne. 

• O custo de oportunidade do Pecuarista 

para produzir um quilo de carne é apenas 2 

quilos de batata, enquanto para o 

Fazendeiro é apenas 4 quilos de batata. 



  

Dessa forma, o Pecuarista tem 

vantagem comparativa na 

produção de carne mas o 

Agricultor tem vantagem 

comparativa na produção de 

batatas. 

Vantagem Comparativa e Comércio 



Vantagem Comparativa e Comércio 

• Vantagens comparativas e diferenças de 

custo de oportunidade são a base para 

entender especialização produtiva e 

padrões de comércio. 

• Quando parceiros comerciais têm 

diferentes custos de oportunidade, o 

comércio pode beneficiar a ambos. 



Vantagem Comparativa e Comércio 

• Benefícios do Comércio  

• O comércio pode beneficiar todos os membros 

de uma sociedade ao permitir que as pessoas 

se especializem em atividades nas quais 

possuem vantagem comparativa. 



Vantagem Comparativa e Comércio 

• Podemos estender o argumento para especialização 

parcial. 

• Considere a seguinte situação: 

 Em autarquia, cada agente dedica metade do tempo 

(quatro horas) à produção de cada bem. 

 Há aumento na produção de todos os bens se cada um se 

especializar inteiramente na produção de um bem? 

 O que acontece se o agricultor dedicar oito horas à 

produção de batata, mas o pecuarista dedicar seis horas à 

produção de carne e duas horas à produção de batata? 

• É sempre possível aumentar a produção agregada ao 

tornar a produção mais especializada e permitir trocas. 



O Legado de Adam Smith e 
David Ricardo 
• Adam Smith 

• No livro A Riqueza das Nações, de 1776, 

Adam Smith analisou o comércio e a 

interdependência econômica. Essa análise 

fundamental é usada até hoje. 

• David Ricardo 

• No livro Princípios de Economia Política e 

Tributação, de 1816, David Ricardo 

desenvolveu o princípio de vantagem 

comparativa usado hoje. 



Aplicações de Vantagem 
Comparativa 

• O Brasil deveria fazer comércio com outros 

países? 

 

• Cada país tem diversos cidadãos com interesses 

distintos. O comércio internacional pode piorar a 

vida de alguns indivíduos, mesmo que o país 

como um todo fique melhor.  

• Importação—bens produzidos no exterior e vendidos 

no mercado doméstico. 

• Exportação—bens produzidos no país e vendidos no 

mercado externo. 



Resumo 

• Cada pessoa consome bens e serviços 

produzidos por vários outras pessoas, no 

próprio país e no exterior. 

• Interdependência e comércio são 

desejáveis pois permitem que todos 

tenham acesso a uma quantidade e uma 

variedade maior de bens e serviços. 



Resumo 

• Há duas maneiras de comparar a 

capacidade de produzir um dado bem ou 

serviço. 

• A pessoa capaz de produzir o bem com a 

menor quantidade de insumos tem vantagem 

absoluta. 

• A pessoa com o menor custo de oportunidade 

tem a vantagem comparativa. 



Resumo 

• Os ganhos do comércio dependem da 

vantagem comparativa, não da vantagem 

absoluta.  

• O comércio pode melhorar a vida de todos 

ao permitir que as pessoas se 

especializem nas atividades em que 

possuem vantagem comparativa. 

• O princípio da vantagem comparativa se 

aplica a pessoas e a países. 


