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Blocos econômicos mundiais 

 

Resumo 

 

Os blocos econômicos correspondem a associações regionais com objetivo de facilitar e incentivar o livre 

comércio entre os países, derrubando ou reduzindo as barreiras econômicas. A partir de diferentes medidas, 

como a redução de tarifas, impostos ou exigências alfandegárias, é possível aumentar a fluidez de capitais, 

bens e pessoas entre os países membros. São uma resposta dos países ao processo de globalização, mas 

nem todos os blocos são iguais. Existem diferentes níveis de integração e, portanto, diferenças significativas 

em seus objetivos. Do mais simples ao mais complexo, sempre incorporando a característica do anterior, é 

possível classificá-los como: 

• Zona de Livre Comércio: busca facilitar a livre circulação de mercadorias e capitais dentro dos limites 

do bloco, estabelecendo uma tarifa interna comum (TIC). O Nafta, atualmente denominado UMSCA, 

é um grande exemplo. 

• União Aduaneira: Além da existência da TIC, é definida uma tarifa externa comum (TEC). Além de 

facilitar a livre circulação de mercadorias entre os países membros, busca definir tarifas únicas para 

negociar com outros países. O que possibilita esse tipo de bloco negociar com outros países ou 

outros blocos, buscando vantagens econômicas. O Mercosul é um exemplo. 

• Mercado Comum: possui todas as características dos blocos anteriores, porém apresenta uma 

integração mais ambiciosa, buscando-se uma padronização da legislação econômica, fiscal e 

trabalhista. O objetivo é a livre circulação de capitais, serviços e pessoas. 

• União Monetária e Política: é o maior nível de integração dos blocos. Além de possuir uma moeda 

única e consequentemente a criação de um Banco Central, busca também uma unificação legislativa 

profunda, superando os limites dos Estados. O único exemplo é a União Europeia e o tão famoso 

Banco Central Europeu, bem como o Parlamento Europeu. 

 

 
Esquema representativo dos níveis de integração dos blocos econômicos. 

 



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

União Europeia (UE) 

União Monetária e Política formalmente criado em 1992, a partir do Tratado de Maastricht para estabelecer 

uma cooperação econômica e política entre os países europeus. É um dos exemplos de blocos mais 

avançados apresentando uma integração econômica, social e política, moeda comum, livre circulação de 

pessoas e funcionamento de um parlamento único. Recentemente, com a crise de migração enfrentada pelo 

velho continente, observou-se a criação de uma polícia de fronteiras. O bloco é composto por 28 países 

membros. Em junho de 2016, através de um plebiscito, o Reino Unido decretou a saída do bloco econômico, 

que deve ocorrer em 31 de janeiro de 2020.  

O embrião do bloco surgiu em meados de 1957, com a criação da Comunidade Econômica Europeia (CEE). 

Era formada apenas pela: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Esta organização 

também era chamada de “Europa dos 6”. O contexto de criação da CEE foi na Guerra Fria, momento em que 

o mundo vivia a bipolarização entre os norte-americanos e soviéticos. O maior objetivo era formar uma aliança 

para fortalecer as comunidades europeias, recuperar suas economias e enfrentar o avanço da influência 

norte-americana. Nesse mesmo contexto, a Europa buscava se reconstruir dos danos da Segunda Guerra 

Mundial e, bem como, garantir a paz. Dessa forma, outra intenção foi construir uma força militar e de 

segurança. Na década de 1980 outros países integraram a CEE como a: Reino Unido, Grécia, Espanha, 

Dinamarca, Irlanda e Portugal. Com a adesão destes países, a comunidade europeia se chamaria de “Europa 

dos 12”. 

Tratado de Maastricht (1992) propôs uma integração e cooperação econômica, buscando harmonizar os 

preços e as taxas de importação. Em 1999 foi projetada a união monetária, a qual consistia na criação de um 

Banco central e da moeda única, o Euro. Esta nova moeda foi capaz de gerar profundas mudanças no cenário 

geopolítico e pode dar condições de fortalecer a economia. Nem todos os países membros são permitidos 

adotar o Euro ou eles mesmos não desejam, como o caso do Reino Unido que manteve a libra esterlina como 

moeda principal. Outro acordo interno é o Espaço Schengen, no qual estabelece a livre circulação de pessoas, 

novamente, nem todos os países que pertencem a União Europeia fazem parte desse acordo.  

 

 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
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Mercado Comum do Sul (Mercosul) 

União Aduaneira criada a partir do Tratado de Assunção, em 1991, pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

Seu objetivo é futuramente formar um Mercado Comum, com livre circulação de pessoas, porém as 

disparidades econômicas entre os membros, a baixa cooperação regional do Brasil e Argentina, além do 

caráter primário da maioria das exportações dos países membros, dificultam o desenvolvimento do bloco. 

A Venezuela foi efetivada ao posto de quinto membro 

efetivo do bloco, em 2012, após uma verdadeira crise 

política no governo de Dom Fernando Lugo, no Paraguai. 

Esse país se posicionava contra a entrada da Venezuela, 

porém devido à suspensão do Paraguai em meio à crise 

política, a entrada da Venezuela foi aprovada. Hoje, a 

Venezuela se encontra suspensa desde 2017 por ruptura 

da ordem democrática. A Bolívia é outro país que possui 

interesse em fazer parte do Mercosul, manifestando seu 

interesse formalmente desde 2015. Sua entrada já está 

aprovada por todos os países, todavia falta a efetivação 

pelo Congresso brasileiro. 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_Comum_do_Sul 

North American Free Trade (NAFTA) 

Zona de Livre Comércio, criada em 1992, por Canadá, Estados Unidos e México. Denominado Tratado de Livre 

Comércio das Américas esse bloco busca reduzir as tarifas alfandegárias entre os países membros. Desde 

sua criação a troca entre os países cresceu vertiginosamente, criando uma grande dependência do Canadá e 

do México para com os Estados Unidos. Desde a Crise de 2008 que afetou a economia americana e o mundo, 

o acordo é questionado, uma vez que as duas menores economias do bloco tiveram que procurar maior 

diversificação dos seus mercados. Mais recentemente, Donald Trump, pressionando ambas as economias, 

buscou a renegociação desse acordo, agora denominado USCAM, simplesmente a junção das siglas dos 

respectivos países. Todavia, para o acordo entrar em vigor, em 2020, falta apenas a assinatura do congresso 

americano, que impõem certas dificuldades aos projetos do republicano.  

 

 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_Norte-Americano_de_Livre_Com%C3%A9rcio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_Norte-Americano_de_Livre_Com%C3%A9rcio
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Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) 

É uma organização intergovenamental criada em 1967, a partir do Tratado de Amizade e Cooperação. A partir 

de 1992, foi implantada uma zona de livre comércio entre os países membros. É composto por Tailândia, 

Filipinas, Malásia, Cingapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Seus principais objetivos 

são estimular o comércio entre os países membros, além de garantir uma estabilidade política e econômica 

na região.  

 

 
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_de_Na%C3%A7%C3%B5es_do_Sudeste_Asi%C3%A1tico 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_de_Na%C3%A7%C3%B5es_do_Sudeste_Asi%C3%A1tico
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Exercícios 

 

1. México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os 

quatro países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e eliminaram, em 2013, as tarifas 

aduaneiras de 90% do total de produtos comercializados entre suas fronteiras. 
OLIVEIRA, E. Aliança do Pacífico se fortalece e Mercosul fica à sua sombra. O Globo, 24 fev. 2013 (adaptado). 

 

O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico para os países-membros 

a) promover a livre circulação de trabalhadores. 

b) fomentar a competitividade no mercado externo. 

c) restringir investimentos de empresas multinacionais. 

d) adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola. 

e) reduzir a fiscalização alfandegária para incentivar o consumo. 

 

 

2. “As recentes crises entre o Brasil e a Argentina mostram o esgotamento do modelo mercantilista no 

Mercosul", afirma o diretor-geral do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais (Ibri). A imposição 

argentina de cotas para produtos brasileiros, como os de linha branca, e a ameaça de adoção de 

salvaguardas comerciais indicam que o Mercosul foi construído sobre bases equivocadas. Segundo o 

diretor, a noção de que é possível exportar "sem limites” para um determinado parceiro comercial 

representa uma mentalidade “fenícia", ou seja, uma visão comercial de curto prazo. 
JULIBONI, M. Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 7 dez. 2012 (adaptado). 

 

Nas últimas décadas foram adotadas várias medidas que objetivavam pôr fim às desconfianças 

mútuas existentes entre o Brasil e a Argentina. Os conflitos no interior do bloco têm se intensificado, 

como na relação analisada, caracterizada pela 

a) saturação dos produtos industriais brasileiros, que o mercado argentino tem demonstrado. 

b) adoção de barreiras por parte da Argentina, que intenciona proteger o seu setor industrial. 

c) tendência de equilíbrio no comércio entre os dois países, que indica estabilidade no curto prazo. 

d) política de importação da Argentina, que demonstra interesse em buscar outros parceiros 

comerciais. 

e) estratégia da indústria brasileira, que buscou acompanhar as demandas do mercado consumidor 

argentino. 
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3. Em 1 de Janeiro de 1994, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) entrou em vigor. 

O NAFTA criou uma das maiores zonas de comércio livre do mundo, que agora liga 450 milhões de 

pessoas que produzem 17 trilhões de dólares em bens e serviços. O comércio entre os países do 

NAFTA vem crescendo desde que o acordo entrou em vigor. 
Disponível em: http://www.ustr.gov. Acesso em: 08/12/2013 

 

O NAFTA se tornou um dos mais importantes blocos econômicos do mundo, apesar de fazer parte dele 

apenas 

a) EUA, Canadá, Venezuela e Brasil. 

b) EUA, Canadá e Inglaterra. 

c) EUA, Canadá, Brasil e Argentina. 

d) EUA, Canadá e México. 

e) EUA, Canadá, México e Brasil. 

 

 

4. A abertura comercial e a livre circulação de capitais e serviços em escala mundial, um fenômeno da 

globalização, gerou disputas acirradas entre empresas e países no âmbito do mercado global, o que 

favoreceu a formação de blocos econômicos regionais - alianças econômicas em que os parceiros 

estabelecem relações econômicas privilegiadas. O bloco econômico que, sem adotar uma moeda única, 

busca a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços dos seus países membros e, ao 

mesmo tempo, elimina as tarifas aduaneiras internas e adota tarifas comuns para o mercado fora do 

bloco, pode ser classificado como: 

a) Associação de livre-comércio; 

b) União aduaneira; 

c) União econômica e monetária; 

d) Zona de preferência tarifária; 

e) Mercado comum. 

 

 

5. O afastamento do Reino Unido da União Europeia, que ficou conhecido como Brexit, foi aprovado em 

plebiscito em junho de 2016, depois de longas polêmicas acerca das campanhas relacionadas ao 

movimento. Sobre o Brexit, é correto afirmar que 

a) é um movimento que questiona a globalização e o internacionalismo liberal, defendendo, em seu 

lugar, um forte regionalismo ou o fechamento comercial de fronteiras nacionais. 

b) se trata de um movimento político realizado pelo Reino Unido, que se afasta da União Europeia para 

liderar uma cooperação internacional mútua de países emergentes. 

c) acentua a tendência cada vez maior do Reino Unido de expandir suas relações comerciais globais, 

principalmente ao sair da União Europeia e dominar outros continentes. 

d) demarca o ressurgimento radical de ideias derivadas do liberalismo econômico no Reino Unido, 

que busca se afastar da União Europeia, em função do programa governamental socialdemocrata 

dos países que formam esse bloco. 

e) consolida o projeto de integração da Europa a partir da independência econômica do Reino Unido, 

fortalecendo a economia do continente, mesmo que não participe do bloco.  
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6. Os arrependidos do Brexit 

 

 
Painel do artista Banksy na cidade britânica de Dover, onde chegam os navios que cruzam o Canal da Mancha, 

provenientes da França 

 

O britânico Will Dry, estudante de política e economia, tinha 18 anos quando votou pela saída do Reino 

Unido da União Europeia (UE) no plebiscito de 2016. Dry faz parte de um grupo de arrependidos, 

identificados pela hashtag "Bregret" (combinação de "Brexit" e regrei, arrependimento). São eleitores 

que se dizem enganados pelas promessas da campanha em defesa da retirada britânica da UE, 

principal mente a ideia de que o Reino Unido poderia manter o status de inserção e influência no plano 

europeu e mundial sem ter de se submeter à burocracia de uma entidade supranacional. 
Adaptado de epoca.globo.com, 02/05/2018. 

 

No âmbito das novas relações com o bloco europeu, parte da população britânica que votou a favor do 

Brexit não dimensionou adequadamente a seguinte consequência dessa decisão: 

a) ameaças à defesa do território 

b) restrições à circulação de riqueza 

c) limitações à autonomia do governo 

d) riscos à continuidade da democracia 

e) obrigação da utilização do euro 

 

 

7. O Tratado da União Europeia estabelece que qualquer país europeu pode se candidatar à adesão ao 

bloco. Porém, um país só pode entrar na União Europeia se cumprir alguns critérios de adesão. 

Um país que se candidate a membro desse bloco econômico deve necessariamente 

a) ser republicano e possuir economia de mercado, porém submetida a controles constantes por parte 

do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

b) permanecer fiel à legislação do bloco e delegar suas questões de segurança nacional à 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 

c) possuir regime monarquista de governo, aceitar a política econômica do bloco e se comprometer 

a utilizar o Euro. 

d) estar situado na Europa Ocidental e substituir sua Câmara de Deputados e seu Senado pelo 

Parlamento Europeu. 

e) ter instituições estáveis que garantam a democracia, o Estado de direito e o respeito aos direitos 

humanos. 
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8. Interpretando o gráfico a seguir podemos constatar que: 

 

 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e comércio exterior. Balança comercial Mercosul 2014. Disponível em: 

<http://www.mdlc.gov.br/sitio/interna.php?area5&menurefr=2081>. 

 

a) o Brasil apresenta superávit em relação ao Mercosul. 

b) a Argentina apresenta superávit em relação ao Mercosul. 

c) o Paraguai apresenta déficit em relação ao Mercosul. 

d) o Brasil apresenta déficit em relação ao Paraguai. 

e) o Uruguai apresenta superávit em relação ao Brasil. 

 

 

9. Observe a figura a seguir: 

 

 
Fonte: <https://commons.wkimedia.org/wiki/File:Map_of_NAFTA.png>. Acesso em: 17 ago. 2016. 

 

A região em destaque no mapa representa os países membros do seguinte megabloco econômico: 

a) CEE 

b) ALCA 

c) APEC 

d) NAFTA 

e) MERCOSUL 
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10. Mercosul, NAFTA, União Europeia são os exemplos mais conhecidos de blocos econômicos ou 

organizações internacionais definidas por um processo de integração econômica. Para que o processo 

se concretize, a teoria do comércio internacional define quatro situações clássicas de integração 

econômica. São elas: 

a) União Aduaneira, Mercado Comum, polos de atração de investimentos do mundo e Zona de 

Preferências Tarifárias. 

b) Zona de Livre Comércio, potencial agrícola, investimentos na área de infraestrutura física e União 

Aduaneira. 

c) União Econômica e Monetária, Zona de Preferências Tarifárias, Zona de Livre Comércio, 

investimentos na área de infraestrutura física. 

d) Zona de Preferências Tarifárias, Zona de Livre Comércio, União Aduaneira e polos de atração de 

investimentos do mundo. 

e) Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica e Monetária. 
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Gabarito 

 

1. B 

A Aliança do Pacífico possui como objetivo gerar uma maior integração econômica entre países, 

reduzindo os entraves fiscais que encarecem ou dificultam a circulação de mercadorias. Assim, sem 

esses obstáculos, será alcançada, também, uma maior competitividade no mercado externo, já que o país 

que conseguir oferecer a produção mais barata terá vantagem significativa. 

 

2. B 

Com a criação do Mercosul a partir da década de 1990 intensificou-se o comércio entre os países 

membros. O objetivo inicial era criar apenas uma Zona de Livre Comércio, decorrente de um resultado 

satisfatório evoluiria para uma União Aduaneira, o que aconteceu em 1994 com o Tratado de Ouro Preto. 

Todavia, o bloco apresenta problemas como divergências comerciais, principalmente entre brasileiros e 

argentinos, com algumas medidas protecionistas. 

 

3. D 

O Nafta reúne três países no qual um se insere de forma periférica. A participação do México no Nafta é 

diferente se comparada aos outros dois membros, pois existem muitas diferenças socioeconômicas 

entre ele e os Estados Unidos e Canadá. 

 

4. E 

As características referem-se a um dos tipos existentes de blocos econômicos, o chamado Mercado 

Comum. 

 

5. A 

O Brexit constitui o processo de salda do Reino Unido da União Europeia, definido em referendo em 2016. 

Trata-se de uma evidência do enfraquecimento do processo de globalização através de blocos 

econômicos comerciais. Revela o crescimento da extrema direita populista, nacionalista e xenófoba em 

relação aos imigrantes, além do avanço de tendências protecionistas e antiliberais que caracterizam a 

desglobalização. 

 

6. B 

O resultado inesperado da votação optando pela saída do Reino Unido foi decorrente do alto 

comparecimento de idosos, conservadores, extrema direita e outros grupos insatisfeitos com as 

condições socioeconômicas, além do temor da entrada de mais imigrantes, a xenofobia. A saída de um 

bloco econômico apresenta consequências muito graves para a economia britânica, a perda de parceiros 

comerciais, a saída de empresas em direção a outros países europeus, o desemprego, problemas 

comerciais em fronteiras (Irlanda / Irlanda do Norte), além das dificuldades para os britânicos que 

trabalham em outros países da União Europeia. 

 

7. E 

A União Europeia surgiu com o Tratado de Roma em 1957, trata-se do bloco econômico mais sofisticado 

em termos de integração (Mercado Comum e União Monetária), uma vez que apresenta princípios além 

da interdependência comercial. Para serem aceitos, os países devem ser democracias que apresentem 

legislação de proteção aos direitos humanos. O processo de adesão ao bloco e a introdução da moeda 

única (euro) passam por consulta à população do país, ou seja, a União Europeia é a organização que 

apresenta características democráticas. 
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8. A 

O Mercosul foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção. Desde então, aumentou bastante o fluxo 

comercial entre os países membros. Os membros plenos do bloco adotam a união aduaneira, são: Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai. Para o Brasil, o Mercosul é vantajoso, uma vez que apresenta superávit 

comercial com os demais membros, ou seja, exportações superam importações. A América Latina, 

incluindo o Mercosul, é importante importadora de produtos industrializados brasileiros. 

 

9. D 

O mapa sinaliza os seguintes países: México, Canadá e Estados Unidos. Eles compõem um bloco 

econômico de livre comércio denominado NAFTA - North American Free Trade Agreement (indicado 

inclusive na fonte da imagem). 

 

10. E 

Os quatro níveis de integração: Zona de Livre Comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União 

Econômica e Monetária. 

 


