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Ter um conhecimento mínimo de economia internacional tornou-se, na
atualidade, uma exigência para os profissionais de todas as áreas relacionadas a
negócios devido à crescente inserção do Brasil no mercado internacional. Para a
graduação em economia, naturalmente, é disciplina obrigatória. Nos cursos de
administração, comércio exterior, e outros, embora opcional, o interesse é crescente,
e muitos que não ofereciam a disciplina passaram a incorporá-la ao currículo
escolar. Também a pós-graduação evidencia a tendência de ampliar o ensino nessa
área em resposta à demanda, muitas vezes, por parte dos próprios candidatos aos
cursos.
O livro Economia Internacional de autoria de Maria Auxiliadora de
Carvalho e César Roberto Leite da Silva destaca-se em função de abordar as teorias
de Comércio e Economia Internacional de maneira direta, evitando assim, a
necessidade de se recorrer a excessivas demonstrações no âmbito da matemática,
porém, sem perder de vista seu caráter científico, fato esse que reforça seu aspecto
didático, proporcionando não somente aos alunos de economia, como também de
áreas correlatas, compreender de maneira mais aprimorada as questões relativas ao
processo de globalização.
Essa obra está dividida em três grandes blocos. No primeiro, denominado
de Comércio Internacional: Teoria e Política está diretamente relacionado às
questões microeconômicas pois centra foco sobre os modelos Clássico de Comércio
Internacional, da Teoria da dotação de Fatores, modelo de Fatores de Produção
Específicos, além da Teoria da Política Comercial e as principais Instituições
Reguladoras do comércio mundial. No segundo bloco, predominam temas em nível
macroeconômico, tais como, Balanço de Pagamentos (Conceitos e Contabilização),
Transações Correntes (Abordagem Macroeconômica), Pagamentos Internacionais e
Taxa de Câmbio, Mercado Cambial, Comércio Internacional e Renda, e Política
Macroeconômica em uma Economia Aberta. E finalmente, no terceiro bloco são
enfocadas questões sobre à Economia internacional Contemporânea, como por
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exemplo, Integração Econômica, e a Globalização das Economias relacionada aos
Investimentos Diretos e Interdependência Financeira. Em relação a esta última parte
do livro deve-se realçar enfatizar que a abordagem relativa à tendência para
formação de blocos. Esse tema, foi analisado sob o ponto de vista teórico, seguido
de histórico da experiência brasileira de integração. Os dois últimos capítulos do
livro foram dedicados à globalização, tema que tem gerado muitas polêmicas nos
dias atuais, em especial devido à grande vulnerabilidade mundial aos movimentos
internacionais de capital.
A ênfase aos investimentos diretos e aos investimentos em portfólio foi
acompanhada de análise da experiência brasileira até o ataque especulativo que
vivemos após à crise da Ásia. Em síntese, o livro cobre todo o programa da
disciplina economia internacional, com ênfase na realidade brasileira
contemporânea.
Outros pontos relevantes em relação a este livro residem no formato do
conteúdo adotado pelos autores. Ao iniciar cada tópico, é apresentada a respectiva
parte teórica utilizando uma linguagem clara e concisa, a seguir, sempre que
possível é apresentado um exercício de aplicação relacionado com a teoria
anteriormente discutida, objetivando assim, facilitar o aprendizado e a fixação da
teoria por parte do aluno. No final de cada capítulo é apresentado um resumo da
teoria, e logo a seguir, são colocadas questões pertinentes ao tema discutido no
referido capítulo. Também, merece destaque o Plano de Organização do Curso
proposto pelos autores no início do livro, uma vez que, esse plano leva em
consideração os diversos tipos de público-alvo (tipo de curso e nível de
conhecimento teórico de micro e macroeconomia dos alunos), servindo dessa forma
como referencial para que os professores que lecionam a(s) disciplina(s) de
Comércio e/ou Economia Internacional possam planejar seus respectivos cursos de
maneira mais racional e consequentemente maximizar o aprendizado por parte dos
seus alunos. Outro aspecto importante, refere-se ao Glossário elaborado pelos
autores, o qual permite ao leitor tirar qualquer dúvida com respeito aos conceitos
envolvendo as teorias de Comércio e Economia Internacional.
Acrescente-se que o livro foi planejado para cumprir o programa de
economia internacional em apenas um semestre, e o faz bem. Só para ilustrar, nele
foram encontradas todas as respostas para as questões de economia internacional do
primeiro Provão de economia (Exame Nacional de Cursos) de 1999. Como a
temática da disciplina é extensa, muitas das obras disponíveis no mercado são muito
grandes, obrigando o professor a selecionar os tópicos que julga mais relevantes.
Em função de todos os aspectos apresentados anteriormente, e aliado ao
fato de que esse livro procura abordar as teorias de Comércio e Economia
Internacional, sob um enfoque brasileiro, dado que, sempre que possível são
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utilizados exemplos sobre a economia brasileira contemporânea, acreditamos que
esta obra será de grande utilidade não somente para os profissionais da área de
economia, como também, para todos aqueles interessados em compreender de
maneira mais efetiva o processo de globalização da economias e a formação de
blocos econômicos.

PESQUISA & DEBATE, SP volume 11, número1 (17),

, 2000.

7

