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AS CURVAS DE OFERTA E DEMANDA APLICADAS AO COMERCIO INTERNACIONAL 

DEMANDA DE IMPORTAÇÕES DO PAÍS: o quanto teria de ser importado para satisfazer a demanda interna 
aos  niveis de  preços inferiores ao preço do equilibrio interno. No preço de equilibrio a oferta interna satisfaz 
plenamente a demanda não havendo necessidade de importar. PA é o preço na ausencia de comercio 
internacional. P1 e P2 são preços internacionais competitivos, atraentes por serem muito inferiores ao preço 
do produto nacional. A curva à direita é a demanda de importações do país. 

 
A OFERTA DE EXPORTAÇÕES DE UM PAÍS: a preços acima do preço interno, os 
produtores querem ofertar mais, e os consumidores reduzem seu consumo gerando 
excedentes exportaveis. A curva à direita é a oferta de exportações do país, ou seja, a curva 
dos excedentes exportaveis a cada preço com nivel acima do preço interno. Os preços p1 
e p2 possibilitam exportações por serem superiores ao preço interno do produto. 
 

 
 

GRAFICO DO EQUILIBRIO DO MERCADO INTERNACIONAL DE UM PRODUTO. 
Nosso país quer importar de acordo com MD, nossa demanda de importações, e o 
país estrangeiro está disposto a vender seu produto segundo XS, sua oferta de 
exportações. Na figura do centro temos o equilibrio do mercado internacional, 
onde MD =XS. Os dois paises passam a produzir e consumir ao preço internacional 
PW. Um imposto sobre as importações para proteger a industria nacional elevaria 
o preço do produto importado para PT e reduziria as importações, mas afetaria 
negativamente o exportador estrangeiro, cuja industria passaria a produzir 
menos e a um preço mais baixo. As tarifas e outras restrições ao comercio para 
proteger nossa industria reduzem a produção e o emprego de mão de obra no 
exterior. 
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Equilibrio do mercado internacional XS= MD 
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