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Ementa:
O curso tem por objetivo apresentar o Mecanismo de Transmissão da Política Monetária com
base em uma abordagem micro-macroeconômica integrada. Propõe-se o desenvolvimento de
uma abordagem multidisciplinar, que combine as análises microeconômica e macroeconômica.
É incorporado o papel crucial desempenhado por fatores de ordem microeconômica no processo
de formação de preços e, portanto, na transmissão dos choques de Política Monetária (PM) para
a inflação. Modenesi et. al (2012) ressaltam que – em linha com as teorias de formação de preço
em oligopólios – é razoável considerar que setores em que há maior poder de mercado (em
especial os oligopólios) tendem a ser mais inflacionários por pelo menos duas razões: i) têm
maior capacidade de repassar para os preços aumentos de custo; e ii) podem ser relativamente
menos sensíveis aos efeitos contracionistas da PM, visto que não necessariamente concorrem
via preço. Com base no referencial proposto, pretende-se compreender melhor a dinâmica
inflacionária brasileira contemporânea.
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