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Brasil no contexto sulamericano 

(Mercosul, Unasul...) 
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RESUMO   
 

 

Em um contexto de globalização fala-se em integração política, econômica, social, política e cultural. 

Contudo é importante atendar de que forma e em que contexto estão inseridos os países, em especial o 

Brasil no contexto Sulamericano. Daí surge a necessidade em analisar a formação de alguns blocos 

econômicos e os processos de integração regional que visam o uso compartilhado dos recursos naturais, em 

especial, os recursos energéticos do subcontinente, tais como o Mercosul, a Unasul e o Pacto Amazônico, 

entendendo qual o papel do Brasil nesse processo. 

 

Mercosul  

A formação de blocos econômicos tem como principais objetivos a facilitação das trocas comerciais e 

obtenção de vantagens econômicas. Com isso as principais economias sul-americanas - Argentina, Brasil, 

Uruguai e Paraguai (e Venezuela, que está suspensa do bloco a partir de dezembro de 2016)  ser reuniram e 

articulações para a formação datar de meados dos anos 1980. Pouco a pouco outros países da América Latina 

firmaram acordos tarifários com o bloco, tais como, o Chile, a Bolívia, o Equador e outros.  

 

Atualmente representa um grande mercado consumidor (uma população de aproximadamente 311 milhões 

de habitantes) e um PIB de 2 trilhões de dólares. Cabe destacar que inicialmente tratava-se de uma integração 

comercial, mas se expandiu envolvendo uma integração política, social, ambiental e outras áreas. Além disso, 

o principal desafio a ser superado é a barreira da infraestrutura que ainda carece de investimentos.  

 

Unasul 

A Unasul (União das Nações Sul-Americanas) é uma comunidade formada por doze países sul-americanos. 

Fazem parte da Unasul os seguintes países: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, 

Peru, Chile, Guiana, Suriname e Venezuela. Em 8 de dezembro de 2004, na cidade de Cusco (Peru) foi 

realizada a 3ª Reunião de Presidentes da América do Sul. Nesta ocasião, foi redigido um documento 

(Declaração de Cuzco) que criou as bases para a Unasul. O projeto criado nesta oportunidade ganhou o 

nome de Casa (Comunidade Sul-Americana de Nações). Em 2007, durante a 1ª Reunião Energética da América 

do Sul (realizada na Venezuela), o nome foi modificado para Unasul. O objetivo principal da Unasul é propiciar 

a integração entre os países da América do Sul. Esta integração ocorrerá nas áreas econômica, social e 

política. Dentro deste objetivo, espera-se uma coordenação e cooperação maior nos segmentos de 

educação, cultura, infraestrutura, energia, ciências e finanças. 

 

A metade dos países pertencentes à Unasul, o bloco sul-americano criado em 2008 pelo presidente 

venezuelano Hugo Chávez para contrapor o domínio dos Estados Unidos na região, decidiu em 2018 

suspender sua participação. Os governos de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Paraguai acreditam 

que o bloco estava à deriva sob a atual presidência rotativa da Bolívia. 

 

A Unasul foi criada há 10 anos quando o populismo esquerdista defendido pelo falecido líder venezuelano 

era mais forte na América do Sul. Chávez e outros líderes naquele momento se opuseram à proposta 

respaldada pelos Estados Unidos de uma Zona de Livre Comércio no continente americano e em seu lugar 

estabeleceram a Unasul, uma união econômica e política que finalmente serviu para dar a essas nações 

presença internacional. 

 

A iniciativa também foi uma tentativa de fugir da Organização de Estados Americanos (OEA), com sede em 

Washington, que os esquerdistas consideravam uma ferramenta para promover a política dos Estados Unidos 

na América Latina. 

 

Um motivo de fundo para a suspensão se remete ao fato de que a Unasul é, pela sua origem, associada a 

líderes de esquerda, predominantes na América do Sul sobretudo nos anos 2000. Mas, na década seguinte, 

com a mudança de espectro ideológico nas presidências do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Peru, foram 

aumentando divergências internas. Governantes da centro-direita e defensores de medidas liberais na 
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economia dão preferência ao Mercosul (Mercado Comum do Sul), bloco mais antigo e focado na área 

econômica. 

 

Pacto amazônico 

O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), também conhecido por Pacto Amazônico, foi assinado no dia 

3 de julho de 1978, em Brasília, por representantes dos governos de Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 

Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O objetivo do tratado era criar um mecanismo de desenvolvimento da 

região amazônica sem que nenhum dos países abrisse mão das respectivas soberanias territoriais. 

 

Existiram tentativas anteriores ao TCA de lidar com a questão da ocupação e do desenvolvimento da região, 

mas a maior parte tratava-se de medidas domésticas ou bilaterais. O tratado de 1978 serviria como 

instrumento multilateral de cooperação em vários pontos, entre os quais a navegação na bacia amazônica, 

estudos hidrográficos e climatológicos, infra-estrutura de transportes e telecomunicações, saúde, 

intercâmbio de experiências em matéria de desenvolvimento regional e pesquisa tecnológica e ecológica, 

podendo ainda incluir novos temas no futuro. 

 

O TCA destacou-se por seu caráter inovador no que dizia respeito à preocupação com o meio ambiente. Ao 

relacionar desenvolvimento socioeconômico à questão da preservação ambiental, o documento inovou com 

de que tanto o desenvolvimento socioeconômico como a preservação do meio ambiente são 

responsabilidades inerentes à soberania de cada Estado e que a cooperação entre as Partes Contratantes 

servirá para facilitar o cumprimento destas responsabilidades, continuando e ampliando os esforços 

 

 

A questão da soberania também foi especialmente contemplada, uma vez que a manutenção e a proteção 

das fronteiras aéreas e terrestres na Amazônia constituíam-se em preocupações centrais do governo do 

general Ernesto Geisel (1974-1979). Naquele momento, por falta de tecnologia de controle adequada, esta 

preocupação estratégica requeria uma atitude positiva da diplomacia brasileira  o que aconteceu através 

da iniciativa do tratado e de sua redação. O governo brasileiro via ainda a Amazônia como uma espécie de 

-de-  nacional e da geopolítica continental. Para se ter uma idéia do que a 

Amazônia representa em termos de território, a definição oficial de Amazônia Legal Brasileira, de 1946, 

envolve os estados do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, partes do estado do Mato Grosso, do 

estado de Tocantins (a partir de 1988) e do estado do Maranhão  ou seja, mais da metade do território 

brasileiro. Os países signatários também têm seus territórios muito ligados à floresta  40% a 60% dos 

territórios de Bolívia, Peru, Equador e Colômbia ficam em áreas amazônicas. 

 

O TCA previu também um sistema de consultas periódicas com várias atribuições: velar pelo cumprimento 

dos termos do próprio TCA, velar pelo cumprimento das decisões tomadas nestas reuniões, recomendar a 

preparação de estudos sobre questões levantadas nas reuniões, avaliar o cumprimento dos projetos de 

interesse bilateral ou multilateral e adotar as normas para o seu funcionamento. 

 

Apesar do discurso desenvolvimentista, não era uma das preocupações principais do TCA incrementar o 

desenvolvimento econômico. Desde o princípio, fora concebido com finalidades essencialmente políticas e 

estratégicas. A idéia de um tratado de cooperação econômica foi apresentada através da criação do 

Merconorte (uma zona de livre comércio entre os oito países signatários do TCA). Entretanto, esta idéia não 

chegou a ser implementada. Anos mais tarde, o governo brasileiro preferiu dar ênfase ao desenvolvimento 

do Mercosul, tratado de livre comércio entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, assinado em Assunção 

em março de 1991. 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1.  Mercosul debaterá espionagem e segurança da internet 

 

No momento em que novas denúncias de espionagem foram trazidas a público (...), dessa vez 

envolvendo quebra de sigilo das comunicações de e-mail, SMS, chamadas telefones e até mesmo 

navegação na Internet da presidente Dilma Rousseff e seus assessores diretos, os ministros do Interior 

 o equivalente à Casa Civil no Brasil  e da Justiça dos países que compõem o Mercosul e outros 

associados ao bloco se preparam para discutir as denúncias de espionagem e a segurança da Internet. 

Os ministros dos países membros e associados se reunirão no dia 8 de novembro, nas Ilhas Margarita, 

na Venezuela, e debaterão também outras questões, como fluxos migratórios, jogos de futebol, delitos 

cibernéticos e integração de dados entre os países do bloco. 
Disponível em http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/mercosuldebatera-espionagem-e-seguranca-da-internet 

(adaptado). Acesso em: 09 de setembro de 2013. 

 

Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o Mercosul, analise as sentenças abaixo: 

I. Atualmente, o Mercosul é formado por quatro países membros: Argentina, Brasil, Uruguai e 

Venezuela. Em 2012, o Paraguai foi expulso devido ao processo de impeachment do presidente 

Fernando Lugo. 

II. As reuniões do Mercosul, além de tratarem de questões comerciais, também são voltadas para 

temas das esferas política, cultural e esportiva, o que demonstra o objetivo de integração entre os 

países membros. 

III. Atualmente, o bloco se classifica como um mercado comum, depois te ter passado pelos estágios 

de união aduaneira e de área de livre comércio. Esse atual estágio é caracterizado pela livre 

circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. 

IV. Esse bloco econômico foi criado com a assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, por Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai. Com isto, objetivavam a integração dos quatro Estados membros por 

meio do estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC). 

 

Estão corretas apenas as alternativas 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) II e IV. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

2. No decorrer do século XX, para a organização de projetos de criação de blocos econômicos, foi 

necessário superar rivalidades históricas. Isto ocorreu na Europa e também na América do Sul, quando 

o Brasil e a Argentina deixaram de lado as disputas por hegemonia e engendraram um acordo, na 

década de 1980, que posteriormente originou o Mercosul. 

 

Estes exemplos permitem afirmar que: 

a) a herança colonial europeia dá maior flexibilidade aos países sul-americanos no âmbito das relações 

políticas e econômicas. 

b) quando o objetivo é reduzir ou eliminar os desníveis econômicos, as diferenças históricas são 

abandonadas. 

c) as questões de natureza étnico-culturais podem ser relevantes para o estabelecimento de relações 

comerciais. 

d) no contexto da globalização, as relações entre os Estados e as economias nacionais são 

modificadas. 

e) as questões geopolíticas se tornam entraves quando os países procuram estabelecer relações 

multilaterais. 
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3. -feira a suspensão do Paraguai do bloco de 

comércio até que se celebrem as eleições de abril de 2013, mas sem a imposição de sanções 

econômicas. Anfitriã do evento, a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, anunciou que a 

 
Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2012-06-29/mercosul-suspende-paraguai-mas-sem-impor-sancoes-

economicas.html - acesso em 13 de outubro de 2012 

 

s Nações Sul-Americanas (Unasul) também decidiu suspender o Paraguai do bloco até a 

realização de novas eleições no país. A decisão foi tomada em reunião extraordinária após a cúpula do 

Mercosul, nesta sexta-  
Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2012-06-29/mercosul-suspende-paraguai-mas-sem-impor- sancoes-

economicas.html - acesso em 13 de outubro de 2012 

 

As notícias acima se referem ao episódio de suspensão do Paraguai do bloco econômico do Mercosul. 

A medida faz parte de uma retaliação à destituição do então presidente, Fernando Lugo. Ao mesmo 

tempo em que suspendia o Paraguai, os integrantes do Mercosul tomavam uma outra medida de 

extrema relevância para o futuro do bloco comercial. A segunda medida tomada pela Cúpula do 

Mercosul foi: 

a) Suspender as reuniões do Bloco até que sejam realizadas eleições democráticas no Paraguai. 

b) Transformar o Bloco em União Monetária, deixando para 2013 a escolha da nova moeda. 

c) Aceitar Cuba como membro integrante permanente do Mercosul. 

d) Aceitar a integração da República Bolivariana da Venezuela como membro pleno do Mercosul. 

 

4. Considere os textos. 

I. [maio de 2011] O governo da presidente Cristina Kirchner aplica uma saraivada de medidas que 

restringem ou atrasam a entrada de produtos brasileiros no mercado argentino. Segundo a 

consultoria portenha Abeceb, do total de exportações realizadas pelo Brasil para a Argen tina, 

23,9% são alvo de barreiras  quase um quarto das vendas. 
(http://veja.abril.com.br/noticia/economia/argentina-aumenta-barreiras-comerciais-contra-o-brasil) 

 

II. [outubro de 2011] A decisão do Brasil de elevar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 

veículos importados foi questionada durante reunião do comitê de acesso a mercados da 

Organização Mundial do Comércio (OMC). Durante o encontro, representantes de Japão, 

Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos e União Euro- peia  que abrigam algumas das maiores 

montadoras do mundo  pediram à delegação brasileira explicações sobre a medida. 
(http://oglobo.globo.com/economia/mat/2011/10/14/paises-exportadores-de-vei- culos-reclamam-na-omc-do-aumento-

do-ipi-925586226.asp#ixzz1cQB0V2Hq) 

 

Sobre os textos, é correto afirmar que 

a) ambos expressam medidas protecionistas que visam salvaguardar as indústrias nacionais. 

b) ambos têm como objetivo criar superávits nas balanças comerciais argentina e brasileira. 

c) I mostra uma medida protecionista e II é uma retaliação brasileira aos subsídios agrícolas dos países 

ricos. 

d) I representa o rompimento dos acordos firmados pelo Mercosul e II é uma medida protecionista do 

Brasil. 

e) I é medida fortemente condenada pela OMC e II tem caráter paliativo para balanças comerciais 

deficitárias. 
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5. O mapa abaixo expressa o desempenho comercial dos países latino-americanos. 

 

 
De sua leitura, podemos concluir que: 

a) Os Estados Unidos orientam a pauta comercial da América Latina 

b) As relações Brasil-África tiveram forte incremento. 

c) A América Latina apresenta largo superávit comercial em relação à Europa. 

d) As trocas comerciais entre os países latino-americanos ocorrem no âmbito exclusivo das 

commodities. 

e) Nos últimos anos, diminuíram substancialmente as exportações para os países asiáticos. 

 

 

6. Nos últimos anos o Brasil tem enfrentado alguns conflitos diplomáticos e comerciais com vizinhos da 

América do Sul tendo em vista questões ligadas a energia e combustível. Sobre esses conflitos leia as 

afirmativas a seguir: 

I. O presidente do Paraguai Fernando Lugo assumiu o cargo em 2008 com a promessa de rever o 

Tratado de Itaipu, que reajustaria os valores da energia elétrica vendida ao Brasil. 

II. Com a nacionalização dos hidrocarbonetos, a Bolívia reajustou as tarifas do gás natural vendido 

ao Brasil, além de desapropriar refinarias da Petrobras no país. 

III. O Equador seguiu o mesmo caminho da Bolívia, nacionalizando várias empresas petrolíferas 

internacionais e desapropriando bens da Petrobras que investia nessa área. 

IV. Na Bolívia, conflitos entre o governo de Evo Morales e algumas províncias que reivindicam 

autonomia, resultaram em interrupção parcial do fornecimento de gás para o Brasil. 

 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) As afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

e) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 

7. Tratando-se da América Latina, a geografia brasileira tem se correlacionado, nos últimos anos, muito 

de perto com um dos países vizinhos, através dos seguintes fatos: 

I. Assentamento de brasileiros em seu território. 

II. Tratado de Itaipu. 

III. Fluxo migratório de pequenos comerciantes. 
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Esses fatos dizem respeito às relações do Brasil com o(a): 

a) Argentina 

b) Equador 

c) Uruguai 

d) Paraguai 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
 

 

 

 

 
Indique diferenças em relação à forma de inserção da Europa Ocidental e da América do Sul/Caribe no 

comércio mundial. 

 

Quanto às diferenças em relação à forma de inserção no comércio mundial, numa comparação entre os 

montantes dos mercados da Europa Ocidental e da América do Sul/Caribe, além da enorme diferença da 

totalidade (US$4.963 bilhões para a Europa Ocidental contra US$430 bilhões da América do Sul/Caribe), 

 

nota-se que enquanto a Europa Ocidental privilegia seu imenso mercado interno (com elevado poder de 

compra), apresentando uma enorme diversidade de produtos (muitos deles industrializados), a América do 

sul/Caribe volta-se para o mercado externo, mostrando que a estrutura econômica dessa região nunca teve 

o foco em seu fraco mercado interno, mas se preparou historicamente para atender o mercado externo, 

como fornecedora de matérias-primas e produtos agropastoris, exibindo o viés da dependência advinda do 

processo de colonização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
G

e
o

. 

 

GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

As afirmativas I e IV estão incorretas pois, respectivamente, o Paraguai não foi expulso mas suspenso e 

foi por conta do impeachment do presidente Fernando Lugo pois o Paraguai não respeitou o chamado 

protocolo de Ushuaia, assinado na década de 1990, pelos quatro países do bloco, incluindo o Paraguai, 

além de Chile e da Bolívia, o qual preconiza a plena vigência democrática como condição para a 

integração, e a criação do grupo se deu a partir da assinatura do Tratado de Assunção.  

 

2. d. 

As questões econômicas e geopolíticas em um contexto de globalização fazem com que novos rearranjos 

ocorram e antigos antagonismo deem lugar à formação de blocos e alianças visando uma maior 

integração ao cenário internacional. 

 

3. d. 

Em 2006, a Venezuela entrou com um pedido de ingresso como membro permanente do Mercosul 

(Mercado Comum do Sul). Em 2012, o ingresso dos venezuelanos foi efetivado, o que gerou profundas 

discussões. Um lado desse debate é sobre à forma como ocorreu a integração da Venezuela ao Mercosul. 

O governo paraguaio sempre se opôs à entrada dos venezuelanos no bloco, principalmente em função 

das divergências políticas para com o governo do então presidente Hugo Chávez, que foi sucedido pelo 

seu seguidor Nicolás Maduro. Na mesma época, o então presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi alvo 

de uma espécie de golpe de Estado e foi destituído de seu cargo através de um processo de 

impeachment. Tal episódio gerou uma repercussão negativa por parte dos governos sul-americanos, que 

excluíram temporariamente o Paraguai do Mercosul até que um processo eleitoral verdadeiramente 

democrático ocorresse no país. Durante esse meio tempo, sem a oposição paraguaia podendo atuar, a 

Venezuela teve aprovado o seu ingresso como membro efetivo do Mercosul. 

 

4. a. 

Tanto a Argentina como o Brasil, como mostrado nos texto, adotaram medidas que visavam a proteção 

do seus mercados internos contra a concorrência externa através da adoção de medidas protecionistas. 

Para conseguir este objetivo, os governos aumentam as taxas tributárias de importação, criam barreiras 

alfandegárias de ordem sanitária, econômica e política e subsidiam a indústria ou a agricultura nacionais. 

Ainda que tenha perdido sua eficácia com a globalização, diversos países ainda utilizam das medidas 

protecionistas em prol do aumento dos lucros e do mercado interno. 

 

5. a. 

Atualmente os maiores parceiros comerciais da América Latina são os Estados Unidos e a China (no 

período em que a questão foi feita eram apenas os Estados Unidos). 

 

6. b. 

A afirmativa III está incorreta pois o Equador não nacionalizou empresas petrolíferas internacionais como 

a Petrobras, o país na verdade anulou as concessões à empresa e pagou uma indenização por isso após 

o fracasso das negociações para estabelecer novas regras para a exploração de petróleo. 

 

7. d. 

As relações do Brasil com o Paraguai são diversas, entre elas, a ida de brasileiros para o Paraguai em busca 

de terras, os chamados brasiguaios, a geração de energia compartilhada através da usina hidrelétrica de 

Itaipu e o fluxo de pequenos comerciantes brasileiros que buscam produtos para revenderem no Brasil. 
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Questão contexto 
 

Quanto às diferenças em relação à forma de inserção no comércio mundial, numa comparação entre os 

montantes dos mercados da Europa Ocidental e da América do Sul/Caribe, além da enorme diferença da 

totalidade (US$4.963 bilhões para a Europa Ocidental contra US$430 bilhões da América do Sul/Caribe), 

nota-se que enquanto a Europa Ocidental privilegia seu imenso mercado interno (com elevado poder de 

compra), apresentando uma enorme diversidade de produtos (muitos deles industrializados), a América do 

sul/Caribe volta-se para o mercado externo, mostrando que a estrutura econômica dessa região nunca teve 

o foco em seu fraco mercado interno, mas se preparou historicamente para atender o mercado externo, 

como fornecedora de matérias-primas e produtos agropastoris, exibindo o viés da dependência advinda do 

processo de colonização. 

  


