
INTRODUÇÃO À GEOGRAFIA 
 

1. Introdução  

 Crescimento do comércio mundial 

 Fatores: 

o Fim da Guerra Fria 
o Neoliberalismo 

o Maturação das Cadeias Globais de Valor 

o MTCI 

o OMC 
o Blocos comerciais 

Obs.: 

Os blocos comerciais não podem ser pensados como 
formas encasteladas de comércio entre os países 

participantes contra os países de fora do bloco. Ao 

contrário disso, o comércio mundial aumenta nos últimos 

anos e mais intensamente entre os países que fazem parte 
de blocos comerciais. 

 

 Comércio mundial desigual: ordem decrescente de valor 

o Norte-Norte 
o Norte-Sul 

o Sul-Norte 

o Sul-Sul 
 

1.1. Formatos de integração 

 Zona de Livre Comércio: ideal de eliminação das 

restrições tarifárias e não-tarifárias entre os 
participantes. (NAFTA-TMEC) 

 União Aduaneira: unificação do padrão de comércio 

externo dos países participantes; a gestão das políticas 

comerciais é feita em conjunto pelo bloco. (MERCOSUL) 

 Mercado Comum: livre circulação de bens, serviços e 
fatores de produção, isto é, investimento e trabalho. 

(UNIÃO EUROPEIA) 

 União Monetária: gestão comum da política monetária 

com moeda única entre os participantes. (ZONA DO 
EURO) 

 

O processo exige a formação de economias mais 

complementares e com mesmos níveis de competitividade. 
São fatores de competitividade: qualificação do trabalho, 

tributação, infraestrutura. 

 
2. Blocos 

2.1. NAFTA-TMEC 

 1998: formação de zona de livre comércio entre EUA e 

Canadá 
o Parte das estratégias de vários países do 

mundo dentro do reordenamento mundial com 

a crise da URSS e do sistema da Guerra Fria 

o Aumento da influência econômica dos EUA 
sobre o continente americano. 

 1994: introdução do México na zona de livre comércio; 

formação do NAFTA.  

 
México no NAFTA: 

 Absorção das maquiladoras dos EUA 

 Abertura para entrada de outros países da América 

Latina no projeto de formação da ALCA 

 
Obs.: A entrada do México no NAFTA significou um passo 

importante na inserção do país na globalização neoliberal. 

Se o México apresentou um relativo crescimento econômico 
inicial, também manifestou: 

 Aumento das contradições sociais e surgimento de 

contestação ao processo através zapatismo ao sul do país 

(EZLN). 

 Aumento da vulnerabilidade econômica externa frente às 
oscilações da economia dos EUA. 

 Redução da importância política internacional eclipsado 

pelos EUA. 

 
2020: formação do TMEC 

Reformulação do NAFTA pelo presidente Trump: 

 Vigência de 16 anos 

 Atualização no setor financeiro 

 Acordo automotivo: a participação de empresas no 
mercado dos três países demanda produção de 75% do 

veículo nos três membros 

 Acordo trabalhista: a participação no mercado dos três 

países exige um piso salarial 

 Cláusula de exclusão: qualquer país que faça acordo 
comercial com países que não respeitem livre-comércio. 

o Foi introduzida basicamente contra a China 
 

2.2. MERCOSUL 

Condições de criação 

 Tendência mundial 

 Acordo Itaipu-Corpus 
 Fim das ditaduras militares no Brasil e na Argentina 

 Fator institucional 

o Fim da ALALC 

o Criação da ALADI 

 
Etapas: 

 1985: Declaração de Iguaçu: Brasil e Argentina 

 1991: Tratado de Assunção 

o Criação do MERCOSUL como zona de livre 
comércio 

 1994: Protocolo de Outro Preto 

o Criação das instituições políticas de 

funcionamento do bloco 
o Criação da TEC 

 Formação de União Aduaneira 

 

Assimetrias e soluções 
 Grandes economias mais competitivas: Brasil e Argentina 

 Economias menores pouco competitivas: Uruguai e 

Paraguai. 

 Criação do FOCEM: 

o Os países mais ricos contribuem com recursos 
para obras sociais e infraestruturais nos países 

mais pobres 

 

Importância do MERCOSUL 
 Aumento da circulação regional de mercadorias 

 Atração de IED 

 Redução da vulnerabilidade às crises mundiais 

 

2.3. União Europeia 
Etapas: 

 1951: Tratado de Paris: CECA 

o França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica 

Holanda e Luxemburgo 

 1957: Tratado de Roma: CEE (mesmos países da CECA) 
 1991-93: Tratado de Maastricht: criação da União 

Europeia 

 

Fatores: 
 Recurso de 

o Melhor inserção política no cenário de Guerra 

Fria 

o Aumento do dinamismo econômico entre os 
participantes: mercado e investimentos 

 

Anos 1970: primeira expansão: entrada do Reino Unido e 
da Irlanda 

 Tendência de aumento das assimetrias no bloco 

 

Criação de novas instituições 

 Sistema Financeiro Europeu e Banco Central Europeu 
o Regulação monetária  

o Convergência dos valores das moedas 

o Possibilidade de criação do Euro 

 Banco Europeu de Investimentos 
o Investimentos infraestruturais nas regiões 

mais pobres 

 Espaço Schengen: livre circulação de pessoas (turistas) 

entre os signatários1.  
 

2.3.1. Crise na UE  

 Fator econômico: permanência das assimetrias no bloco 

com países de baixa competitividade 

 Fator político-institucional: enfraquecimento das 
instituições ligadas ao bem-estar social e à correção de 

assimetrias regionais com o advento do neoliberalismo 

 Fator político: crescimento da extrema direita 

o Nacionalista 
o Xenófoba 

o Anti-integração 

 

2.4. RCEP 

                                                             
1 Não confundir “Espaço Schengen” e a livre circulação de 
pessoas no MERCOSUL com a formação de um Mercado Comum. 

No Mercado Comum há livre circulação de trabalho, unificação 
das leis trabalhistas no bloco.  



Parceria Econômica Abrangente Regional 

 Maior zona de livre comércio do mundo 
 Corte imediato significativo das tarifas 

o Liberalização completa em duas décadas 

 Benefícios para as maiores economias (China) 

o Participação: 40% de conteúdo regional 
o Facilidade de exportação e importação 

 CGV 

o Aumento da liderança chinesa na região 

 
QUESTÕES 

1. (Ufjf-pism 3 2021) Leia a notícia a seguir: 

“Líderes de 15 países da Ásia-Pacífico selaram no domingo 

(15/11/2020) um dos maiores acordos comerciais da 
história, que pretende reduzir as barreiras em uma área 

que cobre um terço da população e da produção 

econômica mundiais. A Parceria Econômica Regional 
Abrangente (RCEP, na sigla em inglês) representa um 

grande passo para a integração econômica na região e 

nasce após quase uma década de negociações. O RCEP 

inclui a maioria dos acordos existentes assinados pelos dez 
membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático 

(Asean) – Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, 

Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã – e os 
mescla em um único pacto multilateral com Austrália, 

China, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul. (...) Ao 

combinar uma diversidade de acordos em um único, o 

RCEP traz a Ásia para mais perto de se tornar uma zona 
comercial coesa, como a União Europeia ou a América do 

Norte, apesar de não se esperar que leve a grandes 

reduções tarifárias gerais.” 
Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/11/paises-

da-asia-pacifico-assinam-um-dos-maiores-acordos-de-livre-

comercioda-historia.shtml. Acesso em 16/11/2020. 
O recém firmado tratado de livre comércio mencionado no 

texto acima estabelece o RCEP como o maior bloco 

econômico do mundo, com 30% do PIB mundial, tendo a 

China como principal signatário, o que pode representar 
um novo capítulo na sua disputa comercial contra os 

Estados Unidos. 

Assinale a opção CORRETA sobre o significado e 
consequências do Tratado de Parceria Econômica 

Abrangente (RCEP, na sigla em inglês) que reúne países da 

Ásia e Oceania.  

a) O Tratado não inclui os EUA, a maior potência do 
mundo, resultando em pouca expressividade econômica e 

política no panorama geopolítico global.    

b) Com exceção da China, esse Tratado reúne países de 
pouca importância econômica não representando uma 

ameaça à hegemonia dos EUA no mundo.    

c) Os EUA não têm interesse nesses países da Ásia e 

Oceania, já que representam economias atrasadas e 
predominantemente agrárias e extrativas.    

d) O Tratado inclui tradicionais aliados dos EUA como o 

Japão, Coréia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, o que 
representa um triunfo da diplomacia chinesa.  

 

2. (Uerj 2020) 

 
OS ARREPENDIDOS DO BREXIT  
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 regret, 

arrependimento). São eleitores que se dizem enganados 

pelas promessas da campanha em defesa da retirada 
britânica da UE, principalmente 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    

 
3. (Ufpr 2011) Uma das características geopolíticas e 

econômicas do mundo atual é a existência de um grande 

número de associações regionais de países, a exemplo da 

União Europeia e do Mercosul. Caracterize esses dois 
blocos, evidenciando as diferenças entre eles.   

 

4. (Fgv 2020) Criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, o 
Mercosul é hoje o terceiro maior bloco do mundo, depois 

do Nafta (México, Estados Unidos e Canadá) e da União 

Europeia. Seu PIB total é de US$ 2,8 trilhões (R$ 10,4 

trilhões). Se fosse um país, o Mercosul seria a quinta maior 
economia do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, 

China, Japão e Alemanha. 

(“Mercosul e UE fecham acordo histórico”. 
www.bbc.com.br, 28.06.2019. Adaptado.) 

O Mercosul é uma organização  

a) intergovernamental, composta por estados soberanos 

que estabeleceram uma união aduaneira.    
b) intergovernamental, que se baseia na concessão da 

soberania nacional em favor de uma estrutura coletiva.    

c) intergovernamental, composta por estados soberanos 
que liberalizaram o comércio entre os países membros.    

d) supranacional, composta por estados que cederam as 

competências estatais para uma estrutura política.    

e) supranacional, que se baseia na cessão parcial das 
decisões políticas dos Estados em favor da organização 

comum.    

 

5. (Acafe 2020) Quando países abdicam de parte de sua 
soberania para comporem blocos regionais, alianças 

comerciais, econômicas e em alguns casos até sociais, têm-

se os blocos econômicos. A União Europeia faz parte de um 
processo histórico iniciado após a Segunda Guerra Mundial 

que evoluiu até os anos 1990, quando ganhou seus atuais 

contornos. No final do século XX, o modelo que aproxima 

economicamente diferentes países em blocos regionais se 
expandiu e diferentes estratégias foram adotadas e 

diferentes níveis de integração. A esse respeito associe a 

primeira e a segunda coluna: 
1. Zona de Livre Comércio  Mercosul 

2. União Aduaneira   União Europeia 

3. União Econômica e Monetária NAFTA 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 1, 2, 3    

b) 1, 3, 2    

c) 2, 3, 1    
d) 2, 1, 3    

 

Gabarito:   

1: [D] 
2: [B] 

3: A União Europeia é o bloco mais antigo e de maior nível 

de integração, estando na última fase que corresponde à 

integração política e defesa, fato comprovado pela 
assinatura do Tratado de Lisboa em 2007 que nomeia o 

parlamento europeu como representante oficial dos países 

membros. O bloco caracteriza-se por elevado nível de 
produção e desenvolvimento econômico aliado à forte 

poder de compra da população. 

O Mercosul abrange menor número de países, menor 

produção econômica e menor renda e encontra-se 
atualmente na segunda fase de integração, ou seja, a 

união aduaneira.   

4: [A] 
5: [C] 


