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BLOCOS ECONÔMICOS 
Os blocos econômicos surgiram em um contexto amplo de difusão

da globalização. A globalização, intensificada após a Segunda Guerra Mundial, faz com
que as economias do mundo todo se conectem, transformando o planeta em uma
grande rede de trocas comerciais, culturais, políticas, sociais e várias outras possíveis.
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https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/globalizacao.htm


Esses blocos passaram a se formar com o intuito de diminuir as

fronteiras impostas pelos países, havendo trocas significativas, como

mão de obra, serviços, capitais e fluxo de mercadorias. Além disso,

também é um objetivo aumentar o Produto Interno Bruto (PIB), o lucro

das empresas e, consequentemente, os empregos nos países

envolvidos.
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https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/pib-brasil.htm


Em um mundo cada vez mais globalizado, é natural que

países queiram proteger suas economias da concorrência

global. Isso porque, em muitas localidades, alguns fatores

deixam a mercadoria mais atrativa a investidores, como a

disponibilidade de mão de obra ou mesmo os incentivos fiscais
oferecidos pelos governos.
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Existem vários blocos econômicos pelo mundo, mas cada

um possui um nível de integração diferente dos demais. O que

caracteriza essa integração é o desejo dos países-membros de

intensificar mais ou menos as relações econômicas entre as
nações.
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01- ZONA DE LIVRE COMÉRCIO: os países unem-se para

a liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos

limites territoriais do bloco. É uma integração tímida,

visando apenas aos produtos e aos lucros obtidos nessa
produção.
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•ZONA DE LIVRE COMÉRCIO
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02- UNIÃO ADUANEIRA: trata-se de

uma evolução da zona livre de

comércio. Além da liberação das

mercadorias e produtos, é

estabelecida uma Tarifa Externa

Comum (TEC) aos países de fora do

bloco.

Isso significa que, quando um

país do bloco negociar com outro

país que não pertença ao bloco,

haverá uma taxa de importação

padronizada, igual para todos os que

participam da integração econômica. 8



03- MERCADO COMUM: possui a

integração mais evoluída que as duas

características anteriores, como a zona

de livre comércio e a união aduaneira,

essa ampliação busca padronizar leis

trabalhistas, legislações econômicas,

além da livre circulação de pessoas.

Além disso, empresas nacionais

podem expandir seus negócios,

instalando-se em qualquer um dos

países do bloco que está nesse nível de
integração.
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04- UNIÃO ECONÔMICA E MONETÁRIA: Conforme as relações

se intensificam e avançam, o bloco econômico pode chegar ao

seu estágio máximo e completo: a adoção de uma moeda

única e criação de um banco central do bloco. É o caso da

União Europeia, que adotou o euro como moeda oficial em
2002.
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VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS BLOCOS ECONÔMICOS

Os blocos são vantajosos para a maioria dos países

envolvidos, pois a troca econômica é bem ampla, o que contribui

para que empresas de um país instalem-se em outro, para a

circulação de bens, serviços e capital, além da circulação de
pessoas, como o caso da União Europeia e do Mercosul.
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Entretanto, as economias mais frágeis do bloco ficam

prejudicadas em alguns quesitos, como é o caso do México

no NAFTA. Indústrias estadunidenses instalam-se no país

latino, usam mão de obra mais barata para produzir suas

mercadorias e vendem, com um preço elevado, para
mexicanos e estadunidenses, além dos canadenses.

Enrique Peña Nieto Justin Trudeau
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Justin_Trudeau


NAFTA
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Há, também, situações em

que a xenofobia está presente,

como na União Europeia. Em

muitos países, como na França, a

Frente Nacional, partido de

extrema-direita, defende a França

para os franceses, slogan utilizado

em algumas eleições e que se

posiciona contra a integração dos

países. Para esse partido e seus

apoiadores, a livre entrada de

pessoas deve ser revista, com

restrições a determinadas

nacionalidades.
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https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/xenofobia.htm


PRATICANDO OS CONHECIMENTOS 

01- Os blocos econômicos são a mais recente alternativa adotada

pela maioria dos Estados do mundo para ampliar as suas respectivas

relações econômicas. Tal aspecto vem contribuindo para a

construção de uma nova forma de regionalização mundial. Assinale a

alternativa que apresente a mais importante entre as causas para a

formação dos blocos econômicos no mundo contemporâneo.

a) surgimento do dinheiro.

b) instalação da indústria avançada em nível global.

c) consolidação da Globalização.

d) transformação do capitalismo financeiro em capitalismo industrial.

e) emergência de um espírito mundial de solidariedade.
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02-Os blocos econômicos podem se diferenciar conforme os acordos
estabelecidos pelos países integrantes, podendo ser Zona de livre comércio,
União aduaneira, Mercado comum, União econômica e monetária.
Nesse sentido, marque (V) para as características verdadeiras das vertentes
dos blocos econômicos e (F) para as falsas.

( ) Na União aduaneira é permitida a livre circulação de pessoas entre os
países membros, como por exemplo, na União Europeia.
( ) A União econômica e monetária consiste no estágio mais avançado dos
blocos econômicos, se caracterizando pela eliminação das tarifas
alfandegárias, livre circulação de capitais, serviços e pessoas, além da
utilização de uma moeda única.

F

V
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( ) A Zona de livre comércio é o tipo de bloco mais restrito,
estabelecendo somente a redução e/ou eliminação das
barreiras fiscais. Exemplo: Acordo de Livre Comércio da América
do Norte (NAFTA).
( ) O Mercado comum se caracteriza pela redução e/ou
eliminação das barreiras alfandegárias, além de possibilitar a
livre circulação de pessoas e capitais. Não é utilizada a moeda
única entre os países integrantes.
( ) A União econômica e monetária se limita à redução de
barreiras fiscais, não permitindo a livre circulação de capitais.

V
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