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A União Europeia (UE) é um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma

cooperação econômica e política entre os países europeus. É um dos exemplos de

blocos mais avançados apresentando uma integração econômica, social e política,

moeda comum, livre circulação de pessoas e funcionamento de um Parlamento

Europeu formado por deputados dos países membros e eleitos pelos cidadãos.

Atualmente são 28 países membros: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre,

Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França,

Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos,

Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia. O Reino Unido

por meio de um plebiscito em junho de 2016 decretou a saída no bloco econômico.

Porém, a saída do país ainda não foi oficializada.

A organização que foi essencial para a integração da Europa e a criação da União

Europeia foi a Comunidade Econômica Europeia (CEE), ou, também conhecida como

Mercado Comum Europeu (MCE). A CEE foi criada em 1957 e foi formada nessa época

apenas pela: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Esta

organização também era chamada de “Europa dos 6”.



O contexto de criação da CEE foi na Guerra Fria, momento em que o

mundo vivia a bipolarização entre os norte-americanos e soviéticos.

Como forma de buscar uma aliança para fortalecer as comunidades

europeias com uma recuperação economicamente e enfrentar o avanço

da influência norte-americana, os europeus objetivaram criar vínculos

para integração econômica.

Outro fato importante para entender a criação do bloco econômico é que

nesta época a Europa buscava se reconstruir dos danos da Segunda

Guerra Mundial e, bem como, de prosperar a paz. Dessa forma, outra

intenção foi construir uma força militar e de segurança.

A proposta da CEE foi incentivar a cooperação econômica tornando os

seus membros dependentes, mantendo uma relação de mercado comum

entre os países. Na década de 80 outros países integraram a CEE como

a: Inglaterra, Grécia, Espanha, Dinamarca, Irlanda e Portugal. Com a

adesão destes países, a comunidade europeia se chamaria de “Europa

dos 12”.



A criação da União Europeia veio apenas em 1992, na cidade de Maastricht na

Holanda, quando os países da CEE se reuniram e assinaram o chamado Tratado de

Maastricht. Este tratado, que entrou em vigor apenas em 1993, propôs uma integração

e cooperação econômica, buscando harmonizar os preços e as taxas de importação.

Em 1999 foi projetada na UE a criação de um banco central e da moeda única, o Euro.

Esta nova moeda foi capaz de gerar profundas mudanças no cenário geopolítico e pode

dar condições de fortalecer a economia e influência da UE para competir com o dólar

norte-americano.

E ainda, também se iniciou políticas comuns de defesa, cidadania e de proteção ao

meio ambiente, tendo uma preocupação com as mudanças climáticas e ajuda

humanitária e proteção civil.

Com a UE permitiu-se a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas por meio

da eliminação dos controles das fronteiras entre os países da UE, abolindo barreiras

físicas, jurídicas e burocráticas. A União Europeia torna a Europa praticamente como se

fosse um país único.



Confira abaixo os principais tratados dos países europeus e adesão dos países:

1957 -Tratado de Roma. Institui a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade

Europeia da Energia Atômica (Euratom) e aprofundou a integração econômica europeia;

1965 – Tratado de Bruxelas. Simplifica o funcionamento das três instituições europeias como

a CEE, a Euratom e a CECA - Comunidade Econômica Europeia do Carvão e do Aço que

são substituídos pela

1988 – Ato Único Europeu. Propõe medidas para criação de um mercado único. Aderem

Portugal e Espanha.

1992 – Tratado de Maastricht – Criação da União Europeia

1997 – Tratado de Amsterdã – Reforma das instituições para adesão de mais países à EU. A

Áustria, Finlândia e Suécia aderem a UE

2001 – Tratado de Nice. Nova reforma na instituição para adesão de 10 países: República

Checa, Estónia, Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta, Polónia, Eslováquia e Eslovénia.

2004 – Tratado de Roma - Este novo tratado em Roma buscava criar uma Constituição para

a Europa, porém, por motivos de desacordos os países não chegaram a um consenso e não

assinaram o tratado.

2007 – Tratado de Lisboa – Busca tornar a UE mais democrática e eficaz para resolver

problemas sociais e ambientais, como as mudanças climáticas e ajuda humanitária. Romênia

e Bulgária aderem à UE.

2013 – A Croácia adere à UE

2016 – Num plebiscito popular o Reino Unido vota a favor de sua saída da UE.





Saída do Reino Unido da União Europeia



A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) é apelidada

de Brexit, palavra-valise originada na língua inglesa resultante

da junção das palavras Britain (Grã-Bretanha) e exit (saída). A

saída do Reino Unido da União Europeia tem sido um objetivo

político perseguido por vários indivíduos, grupos de interesse

e partidos políticos, desde 1973, quando o Reino Unido

ingressou na Comunidade Econômica Europeia(CEE), a

precursora da UE. A saída da União é um direito dos estados-

membros segundo o Tratado da União Europeia (artigo 50):

"Qualquer Estado-Membro pode decidir, em conformidade com

as respectivas normas constitucionais, retirar-se da União."



O NAFTA – Acordo de Livre Comércio da América do Norte (North

American Free Trade Agreement – em inglês) é um acordo econômico e

comercial – também chamado bloco econômico – formado por Estados

Unidos, Canadá e México. Criado efetivamente em 1° de janeiro de 1994,

tem como objetivo o fortalecimento das relações comerciais entre esses

países. A estratégia estadunidense de criação do bloco visa enfrentar a

concorrência dos mercados europeu e especialmente o asiático, que tem tido
vigorosa evolução nos últimos anos.

TRUMP Não é brincadeira!



Objetivos do NAFTA

•Eliminar barreiras alfandegárias – os impostos de importação

de bens e mercadorias.

•Facilitar o trânsito de produtos e serviços entre os territórios

dos países participantes do acordo.

•Promover condições para que haja um ambiente de

competição equilibrada dentro da área de abrangência do

NAFTA.

•Ampliar as oportunidades de investimento dentro dos países e

entre os países participantes do acordo.

•Oferecer proteção efetiva e adequada e garantir os direitos de

propriedade intelectual no território dos países membros – este

objetivo aplica-se à produção científica e especialmente a

cultural.





Mercosul: objetivos, países membros, economia e mais

Saiba tudo sobre a criação do Mercosul e os impactos do bloco

econômico na vida dos cidadãos dos Estados participantes

O Mercado Comum do Sul, mais conhecido como Mercosul, é um

projeto de integração fundado pelo Brasil junto de Argentina,

Paraguai e Uruguai, em 26 de março de 1991, com a assinatura

do Tratado de Assunção. Desde os anos 1990 o bloco passou por

mudanças, principalmente em relação aos países que aderiram

ao projeto. Você sabe como o Mercosul é organizado hoje? Quais

são seus objetivos? Quais são os Estados associados ao bloco?

Como ele impacta a vida dos cidadão de seus países-membros?

Confira as respostas e saiba tudo sobre o bloco!



Como surgiu o Mercosul?

O Mercosul surgiu com o Tratado de Assunção,

cujo objetivo era integrar os países membros - na

época Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai –

por meio da livre circulação de bens e serviços,

do estabelecimento de uma Tarifa Externa

Comum, da adoção de uma política comercial

comum, além da coordenação de políticas

macroeconômicas e da harmonização de

legislações nas áreas pertinentes.



Quais são os objetivos do Mercosul?

Três pilares sustentam o Mercosul: o econômico social, o social

e o da cidadania. No aspecto econômico, o Mercosul é um

bloco de união aduaneira. Nesse âmbito, ele tem como objetivo

criar um mercado comum entre seus Estados Partes.

No pilar social, o Mercosul busca promover a articulação de

políticas públicas regionais, relacionadas a temas como fome e

erradicação da pobreza, universalização da educação e da

saúde pública, e valorização e promoção da diversidade

cultural, entre outros.

Já na dimensão da cidadania, o bloco trabalha para implantar

políticas que permitam a livre circulação de pessoas e a

promoção dos direitos civis, sociais, culturais e econômicos,

assim como a garantia da igualdade de condições e acesso ao

trabalho, educação e saúde.



No documento constitutivo do Mercosul, o Tratado de

Assunção, consta que o bloco prevê:

1) A livre circulação de bens e serviços por meio da

eliminação dos direitos alfandegários e restrições não-

tarifárias é circulação de mercadorias;

2) O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a

adoção de uma política comercial comum em relação a

outros Estados e a coordenação de posições em foros

conômicos-comerciais regionais e internacionais;

3) O compromisso dos Estados participantes em

harmonizar suas leis para fortalecer o processo de

integração.



Quais são os países do Mercosul?

1) Estados Partes

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai são os fundadores do Mercosul. A

Venezuela foi incorporada oficialmente em 12 de agosto de 2012 como

novo sócio. A Bolívia, que era um Estado Associado desde 1996 é hoje

um Estado Parte em processo de adesão.

2) Estados Associados

Os Estados Associados podem participar, como convidados, das reuniões

dos órgãos do Mercosul para discutir termas de interesse comum. São

eles: Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname. Logo, todos os

países da América do Sul fazem parte do Mercosul, seja na condição de

Estados Parte, seja na condição de Estados Associados.

Com a entrada da Venezuela no Mercosul, o bloco passou a contar com

uma população de 270 milhões de habitantes, o que equivale a 70% da

população da América do Sul. Além disso, o bloco responde por 71,8%

(12.789.558 km²) do território da América do Sul – três vezes a área da

União Europeia.





A Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC) é um bloco
econômico que não foi motivado pela proximidade geográfica. Prova
disso é que países de continentes diferentes participam dele. Sua
fundação foi em 1989, mas na época, não era um bloco, mas sim um
fórum econômico que servia para relação entre os países
participantes, que se chamava ASEAN (Associaton of The SouthEast
Asian Nations). Passou a ser um bloco apenas em 1993. Seu objetivo é
o livre comércio em todo o pacifico.



Mecanismo formado por países chamados “emergentes”, o

BRICS possui um grande peso econômico e político e pode

desafiar as grandes potências mundiais.

BRICS

O BRICS é um agrupamento econômico

atualmente composto por cinco países:

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Não se trata de um bloco econômico ou

uma instituição internacional, mas de um

mecanismo internacional na forma de um

agrupamento informal, ou seja, não

registrado burocraticamente com estatuto

e carta de princípios.



Em 2001, o economista Jim O´Neil formulou a expressão BRICs (com “s”

minúsculo no final para designar o plural de BRIC), utilizando as iniciais

dos quatro países considerados emergentes, que possuíam potencial

econômico para superar as grandes potências mundiais em um período

de, no máximo, cinquenta anos.

O que era, no início, apenas uma classificação utilizada por economistas e

cientistas políticos para designar um grupo de países com características

econômicas em comum, passou, a partir de 2006, a ser um mecanismo

internacional. Isso porque Brasil, Rússia, Índia e China decidiram dar um

caráter diplomático a essa expressão na 61º Assembleia Geral das Nações

Unidas, o que propiciou a realização de ações econômicas coletivas por

parte desses países, bem como uma maior comunicação entre eles.



A partir do ano de 2011, a África do Sul também foi oficialmente

incorporada ao BRIC, que passou então a se chamar BRICS, com o “S”

maiúsculo no final para designar o ingresso do novo membro (o “S” vem do

nome do país em Inglês: South Africa).

Atualmente, os BRICS são detentores de mais de 21% do PIB mundial,

formando o grupo de países que mais crescem no planeta. Além disso,

representam 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e o

maior poder de consumo do mundo. Destacam-se também pela

abundância de suas riquezas nacionais e as condições favoráveis que

atualmente apresentam para explorá-las.





O que é o G20, países membros, objetivos do grupo, reuniões,

maiores economias do mundo

O que é

O G20 (Grupo dos 20) é um grupo constituído por ministros

da economia e presidentes de bancos centrais dos 19

países de economias mais desenvolvidas do mundo, mais

a União Europeia. Criado em 1999, na esteira de várias

crises econômicas da década de 1990, o G20 é uma

espécie de fórum de cooperação e consulta sobre

assuntos financeiros internacionais.



Principais objetivos do G20

- Favorecimento de negociações econômicas internacionais;

- Debates sobre políticas globais para promover o desenvolvimento

econômico mundial de forma sustentável;

- Discussão de regras comuns para a flexibilização do mercado de

trabalho;

- Criação de mecanismos voltados para a desregulamentação econômica;

- Criação de formas para liberação do comércio mundial.



Países membros

- África do Sul

- Alemanha

- Arábia Saudita

- Argentina

- Austrália

- Brasil

- Canadá

- China

- Coreia do Sul

- Estados Unidos

- França

- Índia

- Indonésia

- Itália

- Japão

- México

- Reino Unido

- Rússia

- Turquia

- Países membros da União Europeia




