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O que são?

• União entre países que buscam um benefício comum:

a) Integração econômica;

b) Comércio;

c) Garantir a defesa/segurança do território;

d) Promoção da cultura



Escala de organização

• Continental (América);

• Subcontinental (América do Sul);

• Intercontinental (América e Europa);

• As organizações resultam de tratados internacionais multilaterais;

• Objetivos:

a) Político;

b) Social;

c) Cultural;

d) Jurídico;

e) Militar;

f) Econômica



Noções básicas de comércio internacional

• Tarifas alfandegárias: taxas sobre o produto ou serviço 

que está exportando e/ou importando;

• O produto chega ao destino com as tarifas, portanto, 

mais caro;

• Política Comercial Protecionista: imposição de taxas 

elevadas para dificultar a entrada do produto no 

mercado interno;

• Liberalização comercial: retirada de impostos



Blocos Econômicos

• Organizações internacionais criadas para facilitar e

expandir as trocas comerciais entre países-membros,

promovendo o crescimento econômico e, em

consequência, o desenvolvimento social;

• Adoção de medidas que estimulam o comércio;

• Redução ou retirada de tarifas;

• Livre circulação de pessoas/mercadorias



Primeiro Bloco Econômico

• BENELUX (Bélgica + Holanda + Luxemburgo);

• 1948 – os países retiraram tarifas comerciais para 

intensificar o comércio e possibilitar a reconstrução após 

a 2ª GM;

• BENELUX contribuiu para a formação da União Europeia 

(União Econômica e Monetária).



O Mercosul

• Adaptação do “Cone Sul” às mudanças no comércio

internacional durante o fim da década de 1980;

• Brasil + Argentina + Paraguai + Uruguai assinam o

“Tratado de Assunção” para formar o MERCOSUL.



Os primeiros anos

• Início: Zona de Livre Comércio – circulação de 

mercadorias com retirada/redução de impostos;

• 1995: União Aduaneira – estabelecimento de uma Tarifa 

Externa Comum (TEC);

• Apesar do nome, o bloco ainda não se configura como 

Mercado Comum – não retirou as tarifas alfandegárias de 

todos os produtos e ainda possui dificuldades para 

estabelecer leis comuns 



Comércio Intrabloco

• Desde a criação do Mercosul, o volume do comércio entre os países tem 
crescido;

• O Brasil possui papel de liderança no bloco;

• Exportações do Brasil para o Mercosul:

1. Automóveis;

2. Veículos de carga;

3. Petróleo.

• Importações:

1. Veículos de Carga;

2. Carros;

3. Trigo em grãos



Desafios e Limites

• Disputa pela liderança do bloco entre BRA e ARG;

• Atração de investimentos estrangeiros;

• Maior influência política na ONU;

• Grandes contrastes econômicos



Outras organizações internacionais regionais

• Organização dos Estados Americanos (1948)

• Reúne 35 países da América;

• 1962 - Cuba foi expulsa da organização;

• 2009 – readmissão de Cuba;

• Objetivos:

• Defesa da democracia/direitos humanos/segurança da 

América;

• Desenvolvimento econômico e social dos países americanos



Ações da OEA

• 1991 - Imposição de um embargo econômico ao Haiti 
após um golpe de Estado;

• 2008 - Mediação da crise diplomática entre Equador e 
Colômbia após ação do exército colombiano em terras 
do Equador para combater o narcotráfico;

• 2017 – Resolução contra a Venezuela em função de 
problemas relacionados à democracia no país;

• 2017 – Resolução contra o Brasil por conta da 
precariedade no sistema prisional



UNASUL – União das Nações Sul-Americanas

• Objetivos:

• Integração nas seguintes áreas:

a) Política;

b) Economia;

c) Infraestrutura;

d) Desenvolvimento Social



OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos

• Organização que reúne países colonizados por Portugal e 

Espanha;

• Objetivo principal – contribuir para o desenvolvimento nas 

áreas:

• Educação;

• Cultura;

• Ciência.



Atividades

1 – Indique a instituição substituída pela ONU e a razão para esse fato.

2 – Apresente o principal objetivo da ONU no mundo contemporâneo.

3 – Cite diferentes agências especializadas das Nações Unidas e suas funções.

4 – Quais são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e por qual razão eles concentram
tanto poder político na instituição?

5 – Explique o que é o FMI e quais são as principais críticas à sua atuação.

6 – Diferencie o Banco Mundial do FMI.

7 – Apresente o objetivo da Organização Mundial do Comércio e sua importância para a economia em
tempos de globalização.

8 – Explique os possíveis problemas causados às economias locais por casos de protecionismo comercial
realizado de forma injusta.

9 – Uma das estratégias de atuação da UNESCO e promover a conquista da Cidadania. Explique o motivo
para a cidadania ser motivo de conquista em vários países.

10 – Por que é importante preservar o patrimônio cultural material e imaterial, além do natural?

11 – Como é possível contribuir para preservar os patrimônios tombados pela UNESCO?



12 – Indique as escalas de atuação das organizações internacionais
regionais.

13 – Explique o que são blocos econômicos.

14 – Cite as modalidades de blocos econômicos existentes.

15 – Apresente os países-membros do Mercosul e sua atual modalidade.

16 – Descreva os principais desafios do Mercosul.

17 – Apresente os objetivos da OEA e cite uma atuação dessa instituição nos
últimos anos.

18 – Explique a razão para a ALBA encontrar-se enfraquecida na atualidade.

19 – Cite os blocos econômicos mais antigos e os mais recentes da América.

20 – Por qual razão o NAFTA (atual USMCA) não é uma União Econômica e
Monetária?


