Blocos Econômicos
ESTÁGIOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE PAÍSES

ZONA DE
LIVRE-COMÉRCIO

UNIÃO ADUANEIRA

MERCADO COMUM

UNIÃO ECONÔMICA E
MONETÁRIA

Estágio inicial de integração. Eliminação gradativa de
barreiras comerciais entre os países-membros. O 
Nafta
é
um exemplo de Zona de Livre Comércio.
Área de livre-comércio com uma tarifa externa comum,
além de outras medidas que conformem uma política
comercial externa comum. Entre um grupo de países ou
territórios que instituem uma união aduaneira há a livre
circulação de bens (área de livre-comércio) e uma tarifa
aduaneira comum a todos os membros, válida para
importações provenientes de fora da área. A principal
União aduaneira é o 
Mercosul
.
União aduaneira com políticas comuns de regulamentação
de produtos e com liberdade de circulação de todos os três
fatores de produção (terra, capital e trabalho) e de
iniciativa. Em tese, a circulação de capital, trabalho, bens e
serviço entre os membros deve ser tão livre como dentro
do território de cada participante. Um bom exemplo de
mercado comum é a 
União Europeia
.
É a evolução do mercado comum. Além de facilitar a
integração econômica, os países-membros, adotam a
mesma política monetária. A 
Zona Euro
é um exemplo
desse estágio.
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UNIÃO EUROPEIA
Nascida em 1951 como Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço (CECA) e
mais tarde, no Tratado de Roma (1957),
como Comunidade Econômica Europeia
(CEE), essa associação foi pioneira. Ela
forneceu o exemplo a ser seguido pelo
restante do mundo. O bloco passou a ser
chamado de União Europeia em 1992,
depois que o 
Tratado de Maastricht 
foi
aprovado pelos países-membros. Graças ao seu sucesso, os demais países
procuraram criar outros mercados regionais, outros exemplos de integração
econômica regional ou continental.
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Todos os candidatos a membros da UE, e talvez até alguns outros que ainda não se
inscreveram, poderão ser aceitos desde que preencham os requisitos mínimos
exigidos: a existência de uma economia de mercado consolidada (sem inflação
elevada, sem monopólios ou má fias controlando certos mercados, etc.), um
controle sobre o déficit público (a dívida do Estado) e determinadas liberdades
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democráticas (eleições livres, pluripartidarismo, imprensa sem censura, ausência
da pena de morte, etc.). A Turquia, por exemplo, ainda não conseguiu ser aceita na
UE por não cumprir esta última exigência, as liberdades democráticas, pois lá
existe uma enorme subordinação das mulheres, muita corrupção, etc.; a pena de
morte foi abolida há alguns anos apenas.
Todavia, alguns autores argumentam que a verdadeira razão pela qual a Turquia
foi várias vezes preterida pela UE - vários países que se candidataram depois dela
já foram aceitos - é a predominância da religião islâmica entre a população turca.
Os líderes da UE negam isso, pois teoricamente a nova Europa unificada é aberta e
pluralista, pouco se importando com a religião dos povos.
Os países-membros da UE abriram progressivamente entre si suas fronteiras
comerciais, ou seja,os produtos de um país podem ser vendidos nos outros sem
impostos alfandegários (de importação). E também os serviços foram integrados,
o que significa que advogados, médicos, professores, etc. podem exercer
livremente a sua profissão em qualquer país-membro, sem a necessidade de
nenhuma autorização especial. Sucessivos tratados foram negociados, e a
unificação econômica avançou (e também, em parte, a unificação política, com a
criação de um parlamento europeu).
Uma consequência dessa integração tem sido a modernização dos países. Por isso,
áreas mais atrasadas da Europa ocidental, como Portugal, a parte sul da Itália,
algumas regiões da Espanha e o leste da Alemanha, receberam e ainda recebem
grandes investimentos e estão se modernizando.
O segredo do sucesso dessa comunidade é o mercado de consumo: são cerca de
460 milhões de consumidores de alto poder aquisitivo e um elevado nível médio
de escolaridade. Isso sem contar as nações que deverão ingressar na primeira
década deste século, o que ampliará ainda mais esse número. Isso significa que a
mão de obra relativamente barata das áreas mais pobres (Portugal, sul da Itália,
Grécia, Irlanda) não é um elemento importante, ao contrário, é um fator negativo
a ser corrigido com o tempo.
Com a unificação europeia, as empresas em geral passaram a dispor de um
mercado muito mais amplo que o seu Estado de origem. Em virtude disso,
ocorreram várias fusões de empresas inglesas, francesas, italianas e alemãs. O
conceito de cidadania tornou-se europeu e não mais apenas nacional: italianos ou
franceses já podem abrir uma conta bancária na Espanha ou fazer um seguro
pessoal com uma empresa inglesa; belgas podem adquirir carros ou computadores
alemães pelo mesmo preço que são vendidos na Alemanha; e empresas
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holandesas ou gregas podem abrir filiais numa cidade qualquer da França ou de
Portugal sem precisar pedir autorização ao governo.
Essa unificação econômica da Europa, porém, obriga esses países a preferir os
produtos fabricados por eles. Com isso, durante algum tempo houve a impressão
de que eles passariam a comprar relativamente menos do restante do mundo. O
Reino Unido, por exemplo, teve de deixar de comprar lã e manteiga da Austrália e
da Nova Zelândia, antigas colônias com quem mantinha relações comerciais
amigáveis, para dar prioridade aos produtos italianos ou dinamarqueses, mesmo
sendo estes um pouco mais caros. Mas esse foi um problema momentâneo, pois as
trocas comerciais desses países europeus com o restante do mundo, inclusive o
Brasil, aumentaram bastante nos últimos anos.

NAFTA
Outro exemplo de progressiva integração econômica ocorre na América do Norte,
entre Estados Unidos,Canadá e México. Trata-se do Acordo de Livre-Comércio da
América do Norte (Nafta – North American Free Trade Agreement), assinado por
esses três países em 1993. Em conjunto, eles somam cerca de 400 milhões de
habitantes, que normalmente são consumidores de elevado poder de compra
(com exceção de grande parte da população mexicana).
Atualmente, a economia canadense é quase um anexo da economia
estadunidense, e a parte norte do México, na fronteira com os Estados Unidos,
vem recebendo grandes investimentos de capital estadunidense. Até há algumas
décadas, o Canadá era praticamente um "quintal" do Reino Unido, com quem
mantinha a maior parte de suas relações comerciais. Hoje, a situação é outra: a
antiga metrópole europeia passou para segundo plano e o grande parceiro
comercial do Canadá são os Estados Unidos.

APEC
No sudeste e no leste da Ásia, na Oceania e na parte da América banhada pelo
oceano Pacífico, formou-se um imenso mercado internacional. Trata-se da
Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec). São quinze os
membros fundadores da Apec: Japão, Estados Unidos, China, Canadá, Tailândia,
Taiwan, Hong Kong,Cingapura, Brunei, Malásia, Indonésia, Filipinas, Austrália,
Nova Zelândia e Coreia do Sul. Também integram esse bloco: México, Chile e
Papua-Nova Guiné.
Antes da criação da Apec falava-se muito na formação de um "bloco asiático"
comandado pelo Japão, que seria a grande potência da Ásia e também da Oceania,
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pois já havia ocupado o antigo lugar privilegiado do Reino Unido nas relações
comerciais com a Austrália e a Nova Zelândia. Mas o que ocorreu de fato foi a
criação de um imenso mercado internacional onde não há um grande líder, e sim
três (Estados Unidos, Japão e China).
O oceano Pacífico, e não a Ásia, é que acabou sendo o elemento de união desse
megabloco. Alguns estudiosos chegam até a afirmar que esse oceano será a
grande via do comércio mundial no século XXI, substituindo o Atlântico.
Essa expansão do comércio que passa pelo Pacífico foi determinada por:
→
dinâmica da economia japonesa, pelo menos até o início da década de 1990;
→ "arranque" industrial e comercial dos países do Sudeste e do Leste asiáticos em especial Coreia do Sul, Hong Kong (que não é propriamente um país, mas
possui economia independente), Cingapura, Malásia e, mais recentemente, China;
→
crescimento da parte ocidental dos Estados Unidos, notadamente a Califórnia.
De fato, a participação da região banhada pelo Pacífico na produção econômica
mundial vem aumentando a cada ano. Em 1962, por exemplo, os países do Leste
asiático participavam com apenas 9% da produção econômica mundial; vinte anos
depois, em 1982, eles participavam com 15% desse total e, atualmente, com cerca
de 20%. Se somarmos aos países do Leste asiático as demais áreas banhadas pelo
Pacífico (oeste da América, Oceania e Sudeste asiático), teremos quase metade da
economia mundial.

MERCOSUL
Procurando acompanhar a tendência mundial dos anos 1990 de
criar mercados supranacionais, em que as fronteiras alfandegárias
(proibições, restrições e impostos de entrada ou saída de bens e
serviços de um país para outro) são reduzidas ou eliminadas, o Brasil,
a Argentina, o Uruguai e o Paraguai criaram em 1991 o Mercosul.
Esses quatro países são os membros plenos e fundadores dessa
organização. O Chile, a Bolívia, o Equador, o Peru e a Colômbia, além
da Venezuela, ingressaram depois, a partir de 1996, como membros
associados. O México ingressou em 2004, mas apenas como Estado
observador. Em 2012, a Venezuela foi aceita como membro pleno e
o Paraguai foi suspenso por questões de política interna.
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O advento do Mercosul ampliou bastante as relações comerciais e financeiras do
Brasil com seus vizinhos do sul e sudoeste. Até os anos 1980, esses países
sul-americanos não eram parceiros comerciais importantes, principalmente com
relação a investimentos, porém, nos anos 1990, passaram a figurar, notadamente
a Argentina, entre os mais importantes para o comércio exterior brasileiro. Um
crescente número de empresas do Brasil já abriu filiais na Argentina (e vice-versa),
e muitas indústrias estrangeiras se instalaram em um desses países a fim de
produzir para todo o mercado consumidor do Mercosul.

No setor do turismo, também houve uma sensível mudança, pois até os anos 1980
os principais turistas estrangeiros no Brasil eram estadunidenses e europeus;
hoje, predominam os argentinos. E o inverso também é verdadeiro, visto que,
desde os anos 1990, há mais turistas brasileiros indo para os países do Mercosul,
especialmente para a Argentina, do que para a Europa ocidental e para os Estados
Unidos, os dois principais destinos até os anos 1980.
Mas isso tudo não quer dizer que o comércio ou o turismo do Brasil com a Europa
e com os Estados Unidos diminuíram; pelo contrário, eles até aumentaram principalmente com a China -, mas a um ritmo em geral inferior ao aumento que
ocorreu com os parceiros do Mercosul.
O Brasil, que tem a maior e mais industrializada economia do Mercosul, já é o
principal mercado para as exportações do Paraguai, do Uruguai e até da
Argentina, e caminha para tornar-se o principal exportador para esses países. Só
para mencionar alguns dados estatísticos, podemos lembrar que, em 1985, o total
das exportações e importações entre os quatro países fundadores do Mercosul
era inferior a 3 bilhões de dólares. Em 2000, apenas nove anos após a criação
desse mercado regional, esse total já atingia a cifra dos 25 bilhões de dólares. Mas

Página 7
com Prof. Giba

com a crise Argentina de 2001 esse montante diminuiu, começando a aumentar
novamente a partir de 2005.
A Argentina, um parceiro comercial relativamente sem importância para o Brasil
antes da formação dessa associação comercial, hoje é um dos cinco principais
parceiros comerciais. O inverso é ainda mais significativo, pois o Brasil hoje é o
principal mercado exportador e importador da Argentina (30% do comércio
externo total desse país), posição que até os anos 1980 pertencia aos Estados
Unidos.
A entrada da Venezuela em 2012 pode representar muito para o bloco, uma vez
que o país detém a maior reserva mundial de petróleo.
Os principais produtos que o Brasil exporta para os demais países do Mercosul
são: automóveis, motores e peças, tratores, bebidas (refrigerantes e cervejas),
cigarros, café, calçados, açúcar, aparelhos de telefonia, óleos, etc. E o Brasil
importa desses países, entre outros produtos, trigo, petróleo, artigos de couro,
automóveis e peças, bebidas (vinhos e sucos), carne, leite em pó e milho.
O Brasil é o verdadeiro gigante do Mercosul, e a nossa economia representa cerca
de 55% do PNB total desse mercado regional, considerando todos os dez países.
Portanto, mais da metade. Em segundo lugar vem a Argentina, cuja economia
representa aproximadamente 12% do total do bloco. A população brasileira
representa quase metade do total do Mercosul. Isso significa que o Brasil é o
grande mercado consumidor do Mercosul, não só pela imensa população como
também pela maior economia.
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TESTES
1. (UNIGIBA) 
Os processos de integração regional em curso nas últimas décadas
tendem a seguir um conjunto de etapas, que inclui:
I–União Aduaneira;
II–União Monetária;
III–Área de Livre Comércio;
IV–Mercado Comum
A alternativa que apresenta a sequência da maior à menor integração dessas
etapas é:
a) I, IV, III e II
b) IV, III, II e I
c) III, I, IV e II
d) II, IV, I e III
e) I, II, III e IV
2. (UFRGS) Considere as seguintes afirmações sobre a crise do Euro e a
geopolítica na Europa.
I – Uma das razões da crise do Euro é a dificuldade de alguns países europeus na
manutenção de uma política de bem-estar social em uma economia neoliberal.
II – Países como Portugal, Espanha, Itália, e Grécia baixaram seus custos e
retomaram as barreiras alfandegárias internas.
III – o déficit orçamental da Grécia fez com que os investidores exigissem taxas de
juros muito altas para emprestar dinheiro ao país.
Quais estão corretas?
a) apenas I

b) apenas II

d) apenas I e III

e) I, II e III

c) apenas I e II

3. (UFSC)
Assinale as proposições corretas.
01 A consolidação e o fortalecimento do Mercado Comum do Sul (Mercosul)
.
têm gerado impactos sobre a gestão do território, criando novos
“regionalismos”.
02 Em relação ao processo de integração regional, a organização espacial
.
brasileira atual apresenta-se como centro de uma região virtual em
formação.
04 O Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de águas subterrâneas do
.
mundo, localiza-se totalmente na região sul do Brasil.
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08
.
16
.

32
.

A integração brasileira com outros países sul-americanos tem afetado
apenas os estados da Região Sul do país, devido à proximidade de suas
fronteiras.
Não é apenas a integração regional sul-americana que tem transformado o
espaço geográfico brasileiro, mas também as transformações pelas quais as
economias regionais têm passado nas últimas duas décadas,
principalmente.
Assim como o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, em
inglês), a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) estabelece relações
comerciais privilegiadas apenas com os Estados Unidos da América.
SOMA DAS AFIRMATIVAS CORRETAS: (_____)

4. (ACAFE) Em um mundo economicamente globalizado o capital não encontra
fronteiras físicas e, desta forma, reina a liberdade de comércio entre os países do
mundo. Para um maior fortalecimento das posições econômicas ou para
intensificar as relações comerciais entre si, alguns países formam alianças, os
blocos econômicos.
Sobre os blocos econômicos é correto afirmar, exceto:
a) As Zonas de Livre Comércio são acordos comerciais que visam a redução ou
eliminação de tarifas aduaneiras entre os países membros do bloco, como é o caso
do NAFTA.
b) O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) é uma associação
de expressão mundial reduzida e se caracteriza pela livre circulação de
mercadorias, pessoas, serviços e capitais.
c) Brasil, Argentina, Paraguai, Venezuela e Uruguai, países integrantes do
MERCOSUL, compõem um bloco econômico que estabelece as mesmas tarifas de
exportação e importação para o comércio internacional fora do bloco.
d) O bloco econômico com maior nível de avanço e de integração econômica é a
União Européia, pois, além de participar dos acordos do mercado comum,
encontra-se na etapa da união econômica e monetária.
5. 
Com relação ao Mercado Comum do Sul (Mercosul), podemos afirmar que:
I- a aproximação geopolítica entre Brasil e Argentina, que representou uma
ruptura com a tradição de rivalidade das relações entre esses dois países, foi fator
determinante para o seu surgimento.
II- o Tratado de Assunção, em 1991, o constituiu formal e juridicamente e contou,
além do Brasil e da Argentina, com a participação do Paraguai e do Chile como
países-membros do novo Bloco.
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III- a Zona de Livre Comércio estabelecida entre os países-membros implica na
adoção de uma Tarifa Externa Comum (TEC) pelos seus integrantes.
IV- não há soberania compartilhada, de modo que cada Estado conserva a
prerrogativa de impedir a adoção de decisões com as quais não concorda.
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:
a) I e II
b) I, II e III
c) I e IV
d) II, III e IV
e) III e IV

Gabarito: 1. d / 2. d / 3. 19 / 4. b /5. c
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