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01- AVALIAR A ESTRUTURA DOS
BLOCOS ECONÔMICOS E COMO ELE
SURGEM
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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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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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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. 10



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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