
1 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE - CCSA 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS – MONOGRAFIA E TGI 
Prof. Vladimir Fernandes Maciel 

 
1. Para estruturar o projeto de pesquisa e o desenvolvimento das etapas do trabalho. 
 

MATRIZ DE AMARRAÇÃO METODOLÓGICA (exemplificação) 
 
Modelo (teórico) 
da Pesquisa 

Objetivo da 
Pesquisa 

Hipóteses da 
Pesquisa 

Levantamento e 
Análise de Dados 

Forma de 
Apresentação dos 
Resultados 

Análise Histórico-
Comparativa 

 
Diferentes 

condicionantes 
políticos e 

econômicos 
 
⇓ 
 

Estudar as medidas de 
política comercial 
adotadas no Brasil 
durante os anos 80 e 
90. 

Houve mudança 
significativa no foco 
da política comercial 
brasileira a partir dos 
anos 90. 

 Comparar a 
media de tarifas 
de importação 
nos principais 
segmentos 
importadores no 
período 1985-
1995. 

Tabelas comparando 
as medidas e práticas 
da política comercial 
entre os anos 80 e 90. 

Mudanças 
institucionais e 
estruturais no 

ambiente econômico 

Comparar os 
diferentes níveis de 
tarifa e as pautas de 
importações entre os 
anos 80 e 90. 

Os anos 90 causaram 
grande mudança no 
padrão de comércio 
exterior do Brasil. 

 Informações da 
pauta de 
importação 
SECEX/MDIC e 
das tarifas de 
importação. 

 
 Médias e desvio-

padrão. 

Tabelas comparativas 
sintetizando as pautas 
de importações e seus 
agregados, os níveis 
médios e o desvio-
padrão das tarifas de 
importação.  

  Ou, por exemplo:   
Análise lógica-

dedutiva 
 
Taxas de câmbio fixa 

necessitam de 
intervenções 

constantes do Banco 
Central 

 
⇓ 
 

Necessidade de altos 
níveis de reserva 

cambial 
 
⇓ 
 

Obtenção de 
superávits 

comerciais ou 
atração/captação de 

capitais externos 

Estudar a política de 
câmbio fixo. 

A taxa de câmbio fixo 
implica em aumento 
da vulnerabilidade 
externa. 

 Dados obtidos 
nos relatórios do 
Banco Central 
sobre taxas de 
câmbio, saldo do 
balanço de 
pagamentos e 
endividamento 
externo e valor 
das exportações. 

 
 
 
 
 
 
 Regressão linear. 

Coeficientes de 
significância da 
regressão linear e 
devidas correlações e 
causalidades entre as 
variáveis explicativas 
e dependentes. 
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2. Para o processamento das leituras e montagem dos referenciais teóricos. 
 
 

MATRIZ DE CONCEITOS (exemplificação) 
 

Conceito Autor Data  Finalidade Características Contexto 
histórico 

Local 

Vantagens 
Absolutas 

Adam 
Smith 

1776 Explicar os padrões de 
comércio das nações e a 
necessidade de abertura 
comercial que explore a 
vantagens absolutas 

A vantagem 
absoluta é um 
conceito parcial, 
pois considera 
apenas os custo 
absolutos de 
produção como 
fontes de 
vantagens na 
especialização 
produtiva e no 
comércio exterior. 

Primórdios da 
revolução 
industrial, 
grande 
discussão em 
torno das idéias 
mercantilistas. 

Escócia. 

Vantagens 
Comparativas 

David 
Ricardo 

1821 Explicar os padrões de 
comércio das nações e a 
necessidade de abertura 
comercial que explore a 
vantagens comparativas.

Conceito mais 
completo, pois 
considera os custos 
relativos de 
produção (custos 
de oportunidades) 
como fontes de 
vantagens na 
especialização 
produtiva e no 
comércio exterior 

Revolução 
industrial, 
crescentes 
processo de 
urbanização e 
proletarização. 
Grande debate 
em torno das 
Corn Laws e 
abertura À 
importação de 
cerais. 

Inglaterra. 
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MATRIZ SUMÁRIO – resumo - (exemplificação) 
 
 Krugman & Obstfeld 

(2001) 
Gonçalves, R. (2001) Comentários 

Tipologia Modelos téoricos (lógico-
dedutivos) oriundos da 
Teoria Neoclássica de 
Comércio Internacional. 

Análise histórica e 
macroeconômica do 
balanço de pagamentos. 

Krugman & Obstfeld (2001) são claramente 
neoclássicos, privilegiando a análise teórica 
do bem-estar dos consumidores, enquanto 
Gonçalves (2001) é um estruturalista 
cepalino, com atenção voltada à 
sustentabilidade do balanço de pagamentos e 
à dependência internacional. 

Pontos-Chaves Ganhos advindos da 
abertura ao comércio 
internacional. 

Vulnerabilidade externa 
crescente no processo de 
abertura comercial do 
Brasil. 

As obras diferem enquanto ao enfoque da 
análise e ao instrumental, mas os pontos em 
questão não parecem ser excludentes. O 
comércio internacional traz ganhos em 
termos de oferta de produtos, ganhos de 
produtividade etc. No entanto, o modo como 
tem ocorrido no país, conjugado às demais 
políticas econômicas, traz uma expansão da 
dependência externa e da vulnerabilidade do 
balanço de pagamentos. 

Papel do 
governo 

Promover o processo de 
abertura comercial. 

Evitar excessiva 
dependência externa. 

Preocupações distintas em função dos 
diferentes pontos de vista. 

Favorável às 
políticas 
industriais 

Não. Sim. Posições distintas em função dos diferentes 
pontos de vista. 

Etc. (...) (...) (...) 
 


