
 
Sistema Monetário Internacional  
 

Partindo da hipótese que uma ação coletiva, em geral, dá melhores resultados que uma ação 

individual pode-se, dentro do Sistema Financeiro Internacional, criar um subconjunto 

denominado de Sistema Monetário Internacional voltado para as instituições e ações nas 

quais predominam a ação coletiva e a atuação dos bancos centrais. Compreende, assim, um 

conjunto de regras – como as contidas no Convênio Constitutivo do FM e Banco Mundial –, 

acordos e consultas – no âmbito da OMC, BIS e OCDE –, arranjos e organizações regionais 

– CCR – e bilaterais – SML – que ordenam os pagamentos feitos e recebidos por transações 

alem dos limites nacionais dos países.  

Onde: 

FMI – Fundo Monetário Internacional, organismo financeiro multilateral internacional.  

OMC  – Organização Mundial do Comércio, instituição multilateral internacional voltada 

para a liberalização do comércio global.  

BIS – Banco Internacional de Compensações, instituição financeira internacional com 

atuação reflexiva e operativa. O BIS será detalhadamente analisado neste capítulo.  

OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, organização 

internacional que agrupa os países mais industrializados com economia de mercado para 

trocar informações e definir políticas com o objetivo de maximizar o crescimento 

econômico e o desenvolvimento dos países membros.  

CCR – Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos, sistema de pagamentos 

internacionais baseado em compensação multilateral quadrimestral – com LDL (Liquidação 

diferida pelo líquido). É operado pelos bancos centrais da América latina e promove a 

liquidação de operações de exportações. O CCR será analisado quando do detalhamento das 

operações internacionais do Banco Central do Brasil.  

SML  – Sistema de Moedas Locais, sistema bilateral de pagamentos internacionais operado 

pelos bancos centrais que permite o uso de moedas locais nas exportações entre os países 

operadores – Brasil e Argentina.  

Dessa forma, poder-se-ia afirmar que, em termos gerais, os objetivos desse Sistema 

Monetário Internacional seriam: i) facilitar o processo de especialização das trocas e a plena 

utilização dos recursos; ii) maximizar o crescimento econômico.  

Com base nesses objetivos, pode-se, resumidamente, estabelecer as funções gerais do 

Sistema Monetário Internacional: i) Constituir regras de ajustamento de balanço de 

pagamentos, incluindo o estabelecimento e alterações de taxas de câmbio; ii) 

Estabelecer regras de financiamento dos desequilíbrios entre países pelo uso de 



crédito, investimento ou reservas internacionais; iii) definir de regras de criação e 

fornecimento de moeda internacional.  

 

A Organização Mundial do Comércio (OMC)  

Ainda no contexto da reforma de Bretton Woods, ademais do FMI e do Banco Mundial, 

concebeu-se uma terceira entidade que atuaria com o objetivo de promover uma redução 

persistente de tarifas alfandegárias, permitindo uma expansão equilibrada no comércio 

internacional. Essa entidade seria a Organização Mundial do Comércio (OMC).  

Na ocasião, entretanto, apenas foi possível a criação de algo bem menos ambicioso, que foi 

o GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), estruturado após a rodada de 

negociação em Cuba, em 1947, e só transformado em OMC décadas mais tarde.  

A Organização Mundial do Comércio foi criada no dia 1º de janeiro de 1995 como 

resultado da Rodada Uruguai de Negociações Multilaterais de Comércio, sucedendo ao 

GATT. Estabelece base legal e institucional para o sistema de comércio multilateral, com o 

objetivo de direcionar os princípios e as obrigações a serem adotadas pelos 152 países e 

territórios membros.  

Principais funções da OMC  

 

� Administrar e supervisionar os aspectos legais contidos nos acordos multilaterais e 

plurilaterais da OMC.  

 

� Proporcionar um fórum de negociações comercial multilateral.  

� Proporcionar um mecanismo rápido e efetivo para solução de disputas comerciais 

entre os membros.  

 

� Examinar e avaliar políticas comerciais entre seus membros.  

 

� Cooperar com outros Organismos Internacionais – principalmente o Banco 

Mundial e o FMI – na administração da economia mundial.  

 

� Ajudar no desenvolvimento e transição econômica dos países de modo a tirar 

vantagens dos benefícios do sistema multilateral de comércio.  

 

� Trabalhar em prol de um comércio não discriminatório entre seus membros e entre 

produtos importados e domésticos.  



Princípios básicos da OMC  

� Previsão (predictable) e aumento de acesso aos mercados.  

 

� Promover regras justas de competição, definindo quando os governos podem 

aplicar medidas antidumping e compensatórias nos casos de competição injusta.  

 

� Dar suporte ao desenvolvimento e às reformas econômicas dos países membros 

sujeitos a reformas econômicas e a programas de liberalização comercial.  

O princípio da regulamentação doméstica garante que os Estados Nações tenham o direito 

de regulamentar seus setores de acordo com seus objetivos de política nacional e sempre 

que a aplicação de uma medida vise garantir a qualidade do serviço ou do prestador de 

serviços.  

O princípio da transparência exige que toda a regulamentação pertinente ao comércio de 

serviços, ou qualquer alteração que seja feita nas normas que regem as atividades de 

determinado setor, sejam publicadas por meio de veículos de divulgação previamente 

definidos.  

Os princípios de liberalização propriamente dita, com base nos quais os países negociam 

concessões, são o “acesso a mercados”, a “nação-mais favorecida” e o “tratamento 

nacional” – esses dois últimos correspondendo às duas facetas do princípio da não-

discriminação.  

Modalidades de negociação  

A oferta de serviços de um país na OMC consiste em listas contendo as exceções ao 

tratamento de nação mais favorecida, se houver, e as restrições e discriminações aos 

fornecedores estrangeiros de serviços existentes naqueles subsetores em que o país se 

dispôs a apresentar compromissos.  

 

� Listar positivamente: significa discriminar setores ou subsetores sujeitos à liberalização 

durante a negociação de acesso a mercado.  

 

� Listar negativamente: significa enumerar setores ou subsetores isentos de qualquer 

obrigação de abertura. Dessa forma, todos os demais setores – incluindo novos setores que 

vierem a surgir – estarão sujeitos à liberalização.  

 

No caso dos países em desenvolvimento, a obrigação de listar tudo o que deve ser 

preservado do processo de liberalização representa uma enorme tarefa. A lista negativa 



exige que os países conheçam a fundo seus regimes regulatórios e tenham como definir com 

segurança as medidas que necessitam manter por objetivos de política nacional e as que 

podem ou desejam deixar de fora e assim submeter automaticamente ao processo de 

liberalização. Outra desvantagem para os países em desenvolvimento é que qualquer novo 

setor que surja após as negociações estará automaticamente liberalizado, uma grande 

vantagem para os países mais desenvolvidos. Como os regimes regulatórios de países como 

o Brasil estão em plena fase de mutação, inclusive por razões de re-regulamentação no 

contexto da abertura resultante das privatizações, concessões de serviços públicos e a 

entrada de outras formas de investimento direto estrangeiro, as listas positivas podem fazer 

mais sentido: o país mantém margem de ação em setores não incluídos na lista, podendo 

aumentar a lista gradativamente na medida em que a situação regulatória de cada setor 

evolua e torne-se cada vez mais clara e definida. Em suma, por meio das listas positivas os 

países podem manter o controle sobre o processo de liberalização.  

GATS e Rodada de Doha  

Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS)  

O Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (General Agreement on Trade in Service – 

GATS) da OMC foi concluído em dezembro de 1997.  

Estabeleceu uma estrutura normativa e um mecanismo multilateral para o comércio de 

serviços, ao mesmo tempo em que procurou compatibilizar a concepção de liberalização 

com a necessidade de os diferentes Estados preservarem as condições regulatórias de seus 

mercados internos.  

O acordo é constituído por três partes: a primeira com normas abrangentes; a segunda 

integrada por anexos, com regras específicas para alguns setores (transportes aéreos e 

marítimos, serviços financeiros e telecomunicações); a terceira formada por listas de 

compromissos delineados pelos países, indicando os subsetores que se pretendem 

desregulamentar e o grau de abertura.  

Dessa forma, foi estabelecido um conjunto de princípios gerais e específicos para regular a 

atividade internacional de comércio de serviços com vista à sua expansão sob condições de 

transparência e liberalização progressiva.  

Rodada de Doha  

O objetivo da Rodada de Doha, lançada em 2001, no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) é reduzir as barreiras comerciais no mundo. É a nona rodada de 

negociações do sistema multilateral de comércio desde os anos 40, e trata virtualmente de 

todos os temas que de alguma forma têm a ver com o comércio internacional.  



O Brasil tem assumido um papel relevante nessas discussões, tornando-se um dos líderes de 

um bloco de países em desenvolvimento, o G-20, e um dos principais atores das 

negociações.  

O principal empecilho está nas tarifas e subsídios agrícolas dos países desenvolvidos.  

O G-24  

O G-24 foi estabelecido em 1971 reunindo os 24 principais países em desenvolvimento do 

mundo com o propósito de definir posição conjunta sobre questões monetárias e de 

desenvolvimento financeiro nos fóruns internacionais.  

Organiza-se dividindo os principais países em desenvolvimento em três regiões:  

i) Regiao I (África): África do Sul, Argélia, Congo, Costa do Marfim, Egito, Etiópia, Gana, 

Gabão e Nigéria.  

ii) Regiao II (América Latina e Caribe): Argentina, Brasil, Colômbia, Guatemala, México, 

Peru, Trinidad & Tobago e Venezuela.  

iii) Regiao III (Ásia e Europa): Filipinas, Índia, Irã, Líbano, Paquistão, Síria e Sri Lanka.  

O G-24 é conduzido, em sistema de rodízio, por um presidente (Chair), um 1º Vice 

Presidente (First Vice Chair) e um 2º Vice Presidente (Second Vice Chair), cada um de uma 

das Regiões. Estes exercem o cargo por um período de 12 meses, após o qual o 1º Vice 

Presidente assume a Presidência, o 2º Vice Presidente assume a 1ª Vice Presidência e é 

eleito um novo 2º Vice Presidente.  

Participam do fórum os ministros de finanças e os presidentes de Bancos Centrais, assim 

como representantes do FMI, Banco Mundial e ONU.  

Ademais de produzir estudos econômicos e organizar seminários em temas de interesse dos 

membros, semestralmente realiza uma reunião do Grupo Técnico e, conjuntamente às 

reuniões do FMI/Banco Mundial, uma do Committe of the Whole, uma de deputies e uma 

ministerial. Neste fórum também se busca construir o consenso possível em antecedência às 

reuniões do FMI/Banco Mundial. Sua agenda, em geral, repercute as agendas do 

FMI/Banco Mundial e G-20.  

O Brasil é o atual 1º Vice Presidente do Grupo e assumirá a presidência do G-24 em 2009-

2010.  

O G-20  

Origem  

Com as dificuldades de as Instituições de Bretton Woods (BWI – FMI, Banco Mundial e 

OMC) assumirem um papel mais ativo na coordenação econômica global, cresceu a 

importância das discussões das questões chave da economia global no âmbito de Fóruns 

Informais.  



Esses fóruns têm permitido aos países discutirem de forma mais aberta e direta as questões 

relacionadas à arquitetura do sistema financeiro internacional e, por serem informais, 

permitem uma articulação de posições, ações e respostas de forma mais ágil e efetiva em 

relação às questões chaves colocadas.  

Como resultado da crise financeira asiática nos anos 1990, constatou-se que uma crise 

financeira global poderia ser provocada não apenas por desequilíbrios das economias 

centrais dos países do G-, mas também por contágio de países emergentes importantes. 

Dessa forma, evidenciou-se a necessidade de se trazer ao debate financeiro internacional os 

países emergentes considerados sistemicamente relevantes.  

Antes da criação do G-20, grupos similares de promoção de diálogo e análise haviam sido 

estabelecidos por iniciativa do G-7. O G-22 reuniu-se em Washington em abril e em 

outubro de 1998. Seu objetivo era envolver os países não pertencentes ao G-7 na resolução 

de aspectos globais na crise financeira que afetava países de mercados emergentes. Duas 

reuniões subseqüentes, ocorridas em março e abril de 1999, juntaram um grupo maior dos 

participantes (G-33), onde foram discutidas reformas da economia global e do sistema 

financeiro internacional. As propostas feitas pelo G-22 e pelo G-33 de reduzir a 

vulnerabilidade da economia mundial às crises mostraram os potenciais benefícios de um 

fórum regular consultivo internacional que inserisse países de mercados emergentes. Esse 

diálogo regular entre parceiros constantes foi institucionalizado com a criação do G-20 em 

1999.  

Assim, em 1999, foi criado o G-20, reunindo Ministros de Finanças e Presidentes de Bancos 

Centrais de países industrializados (todo o G-7 e mais a Austrália e a representação da 

União Européia) e em desenvolvimento sistemicamente importantes (África do Sul, Arábia 

Saudita, Argentina, Brasil, China, Coréia do Sul, Índia, Indonésia, México, Rússia e 

Turquia). Ainda, para garantir o trabalho simultâneo com instituições internacionais, o 

Diretor-Gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Presidente do Banco Mundial 

também participam ex-officio das reuniões.  

A União Européia faz parte do G-20 representada pela presidência rotativa do Conselho da 

União Européia e pelo Banco Central Europeu.  

Esses países-membros, juntos, representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio global e 

2/3 da população mundial. A reunião inaugural do G-20 realizou-se em Berlim nos dias 15 

e 16 de dezembro de 1999, tendo como anfitriões os Ministros das Finanças da Alemanha e 

do Canadá.  

Em resposta à nova configuração econômica mundial derivada do agravamento da crise 

financeira em 2008, o G-20 cresceu em importância e passou a realizar, também, reuniões 



de chefes de Estado. O G-20 começou a assumir o posto de fórum principal no qual se 

determinam as diretrizes econômicas e financeiras globais, lugar antes ocupado pelo G-7. 

Esse aspecto ressalta o papel significativo que os países em desenvolvimento passaram a 

desempenhar no debate internacional.  

O Brasil se faz representar no fórum por intermédio dos dirigentes máximos do Ministério 

da Fazenda e do Banco Central do Brasil, acompanhados de um suplente cada.  

Temas da Pauta do G-20  

O G-20 apóia o crescimento e o desenvolvimento em todo o globo ao contribuir para o 

fortalecimento da arquitetura financeira internacional e ao promover oportunidades de 

diálogo sobre políticas nacionais, cooperação internacional e instituições econômico-

financeiras internacionais.  

Ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais participam do G-20 com vistas a 

promover tanto o diálogo sobre políticas nacionais e questões chaves relacionadas à 

estabilidade financeira global, quanto ações que possibilitem o fortalecimento da arquitetura 

financeira internacional e o aumento da cooperação internacional. Nesse Grupo, também, se 

busca construir, entre os participantes, o consenso possível em relação aos temas em 

discussão nos principais fóruns internacionais. Com o agravamento da crise financeira em 

2008, por ocasião da presidência brasileira, o G-20 passou a contar também com reuniões 

de Chefes de Estado.  

Os temas em discussão nos últimos anos no G-20 são exatamente os que estão em destaque 

na agenda política e econômica internacional, ou seja, a integração regional, espaço fiscal, 

sistema financeiro e mercados de energia e de commodities, melhoria de regimes 

regulatórios, fortalecimento do sistema financeiro, promoção da integridade dos mercados 

financeiros, aumento da cooperação internacional, reforma de organismos financeiros 

internacionais.  

A questão central em relação às BWIs é que, em seu caminho para adaptar-se 

eficientemente à nova realidade financeira internacional, precisam aprimorar seus 

arcabouços de governança e de estratégia operacional. No caso do FMI, merecem destaques 

discussões acerca dos temas: quotas e voz (poder de cada país no organismo, representativo 

de sua participação no capital); supervisão (Surveillance); criação de linhas financeiras 

contingenciais (FCL); controles de capital; liberalização da conta capital; assistência 

técnica; e políticas gerais para prevenção e resolução de crises financeiras. No que diz 

respeito ao Banco Mundial, são destaques as discussões a respeito da composição do seu 

capital, colaboração com o FMI, relacionamento com os países de renda média e as 

políticas e prioridades da assistência financeira e técnica.  



No âmbito do G-20, as principais autoridades econômicas dos países também debatem em 

seminários questões específicas com repercussões diversas para a estabilidade financeira 

internacional. Em 2007, na presidência da África do Sul, além da Reforma das Instituições 

de Bretton Woods, também foram discutidos em seminários questões referentes à 

importância crescente das commodities na economia global – os Ciclos das Commodities e 

os Impactos na Estabilidade Financeira – e sobre a importância da política fiscal para o 

equilíbrio global – Elementos Fiscais para o Crescimento e Desenvolvimento. Em 2008, na 

presidência brasileira, foram inseridos na agenda e discutidos em seminários a competição 

no setor financeiro – Benefícios da Competição e Políticas Promotoras de Competição no 

Sistema Financeiro – o mercado de energia, com foco em energia limpa – o 

Desenvolvimento do Mercado de Energia Limpa, sua Importância para a Redução da 

Pobreza e seu Impacto no Mercado de Commodities e na Inflação Global – e política fiscal 

– Criação do Espaço Fiscal para o Crescimento e Políticas Sociais pela Priorização dos 

Gastos Governamentais. Em 2009, na presidência britânica, foram realizados também três 

seminários, que discutiram temas relativos às implicações econômicas e financeiras das 

mudanças climáticas, às causas macroecômicas e lições da crise atual, e ao crescimento 

sustentável e financiamento do desenvolvimento em tempos adversos.  

A despeito de o G-20 manter diversos temas em debate, inclusive com a realização de 

seminários específicos, a partir do agravamento da crise financeira global em 2008, esta 

passou a ser o principal tema na agenda do G-20, com o grupo assumindo o papel de 

principal fórum responsável pela discussão e enfrentamento da crise.  

Realizações do G-20  

O G-20 tem discutido uma série de assuntos desde 1999, inclusive acordos sobre políticas 

para o crescimento, redução do abuso do sistema financeiro, apoio durante crises 

financeiras e combate ao financiamento ao terrorismo.  

No encontro em Berlim em 2004, os membros aprovaram o Acordo para Crescimento 

Sustentável do G-20 (O Acordo) e a Reforma da Agenda do G-20. Sugerido pela 

experiência dos membros, o Acordo traça as diretrizes para a promoção do crescimento e do 

desenvolvimento econômico sustentável, nacional e mundialmente. A Reforma da Agenda 

define os passos que estão sendo dados por cada país na implementação do Acordo. Os 

países do G-20 se comprometeram a rever a implementação do Acordo e a publicar 

regularmente a Reforma da Agenda atualizada.  

O G-20 também visa aprimorar a adoção de padrões internacionalmente reconhecidos por 

meio do exemplo dado pelos membros em áreas como a de transparência da política fiscal, 

do combate à lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo.  



Em 2004, os países do G-20 se comprometeram com um novo padrão de transparência e 

troca de informações em matéria de impostos. Isto objetiva combater abusos do sistema 

financeiro e de atividades ilícitas, inclusive evasão de impostos.  

O G-20 também tem por objetivo o desenvolvimento de uma visão comum entre os 

membros sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento da economia global e do sistema 

financeiro. Isto inclui o provimento de momentum político e direcionamento estratégico 

para a reforma das principais instituições econômico-financeiras internacionais, como o 

FMI e o Banco Mundial. O Grupo também apóia trabalho analítico claro sobre assuntos 

relevantes, tais como a mudança demográfica, os progressos para integração regional e o 

maior entendimento dos mercados internacionais, abrangendo os mercados de bens e de 

serviços, de finanças, de energia e commodities.  

Com o agravamento da Crise Financeira em 2008, a partir do segundo semestre, as 

discussões do G-20 durante a presidência brasileira do grupo se concentraram no 

enfrentamento e superação da crise. A partir de então, o Grupo ganhou destaque cada vez 

maior. Durante as Reuniões Anuais do FMI e do Banco Mundial, ocorridas em outubro, 

houve a convocação de Reunião Extraordinária de Ministros e Presidentes de Bancos 

Centrais dos países membros do G-20, que contou com o comparecimento do presidente 

norte-americano, George W. Bush.  

A Reunião de Ministros da Fazenda e de Presidentes de Bancos Centrais ocorrida em São 

Paulo, nos dias 8 e 9 de novembro de 2008, com a participação do Presidente Lula em um 

pronunciamento. Praticamente toda a agenda desta reunião tratou da crise financeira atual e 

possíveis respostas e políticas por parte dos países. Pode-se concluir que o desenho de 

medidas objetivas contra a crise não foi atingido durante a reunião, mas chegou-se ao 

consenso de que a coordenação entre todos os países no momento atual se faz essencial. 

Este fato embasou em parte a realização de mais uma reunião extraordinária no âmbito do 

G-20.  

No dia 15 de novembro de 2008 aconteceu, em Washington, a Primeira Reunião de Cúpula 

do G-20, com a participação dos Chefes de Estado dos membros do Grupo, na qual se 

estabeleceu um plano de ação para o combate à crise que passou a ser utilizado como guia 

das discussões do G-20 em 2009. Para endereçar o enfrentamento da crise financeira, em 

abril de 2009 foi realizada em Londres mais uma reunião de Cúpula do G-20 e outra deverá 

ser realizada em setembro, nos Estados Unidos.  

Estas reuniões demonstram a crescente importância de países emergentes que passam a 

discutir questões que anteriormente eram debatidas apenas pelo G-7.  

A Gestão do G-20  



Diferentemente de organizações internacionais como a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), FMI ou Banco Mundial, o G-20, assim como o G-7, 

não tem pessoal permanente. A presidência é rotativa entre os membros e é escolhida dentre 

diferentes grupos de países a cada ano.  

Por ser um fórum informal, o G-20 funciona com a realização de uma reunião anual de 

ministros (presidentes e BCs e ministros de finanças), precedida de duas reuniões de 

Deputies (em geral os equivalentes aos diretores internacionais do BCs e aos secretários de 

Assuntos Internacionais dos Ministérios das Finanças), alguns Seminários sobre temas 

específicos e grupos de trabalho e discussão, além da manutenção do sítio Web.  

Os encargos da organização desses eventos incorrem anualmente a um país anfitrião 

(informalmente chamado de Presidente do G-20), escolhido em revezamento entre os 

diversos grupos de componentes do G-20.  

Em 2008, a presidência do G-20 foi do Brasil e em 2009 está sendo do Reino Unido. De 

forma a se evitar descontinuidade dos trabalhos, o grupo é gerenciado na forma de uma 

Troica, constituída pelo último anfitrião, o atual e o próximo. A presidência é parte do 

envolvimento de três membros em forma de diretoria tripartite (tróica), composta pela 

presidência passada, presente e futura. A presidência é incumbida de estabelecer um 

secretariado provisório durante sua gestão, o qual coordena os trabalhos e organiza as 

reuniões. O papel da tróica é assegurar a continuidade dos trabalhos e a administração do G-

20 ao longo dos anos.  

O principal fator que conduz os Estados à integração regional é a busca de desenvolvimento 

econômico. A integração regional não é, portanto, um fim em si mesma, mas um meio de 

alcançar o desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico é atingido por 

meio de uma expansão dos mercados nacionais, o que gera economias de escala, 

industrialização e aumento dos investimentos.  Além de tudo isso, a integração regional tem 

como efeito aumentar o poder de barganha dos membros nas suas relações econômicas, 

bem como reduzir a sua vulnerabilidade externa.  

Logicamente, nem todos os blocos econômicos têm o mesmo nível de integração e isso é 

uma característica importante do fenômeno integracionista. Em ordem crescente de 

integração, podemos classificar os acordos de integração regional em: áreas de livre 

comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e integração econômica 

total. Além disso, podemos dizer que, num estágio anterior à área de livre comércio, 

existem as zonas preferenciais, que não são uma forma de integração propriamente dita, 

mas apenas um tratamento especial entre os países. Vejamos a seguir cada uma das formas 

de integração regional: 



a) Área de Livre Comércio: Entende-se por área de livre comércio um grupo de 2 ou mais 

territórios aduaneiros entre os quais se eliminam os direitos aduaneiros e as demais normas 

restritivas ao comércio relativas a praticamente todas as transações efetuadas entre os 

países-membros.  

Em uma área de livre comércio, as mercadorias circulam livremente, sem que seja cobrado 

o imposto de importação no comércio intra-bloco. No comércio em relação a terceiros 

países, cada país possui, no entanto, plena liberdade para definir sua política comercial. 

b) União Aduaneira: A união aduaneira é uma forma de integração regional em que, além 

das características da área de livre comércio, cada um dos países-membros aplicará direitos 

aduaneiros e normas de comércio exterior essencialmente iguais no comércio com países 

não participantes da união. Assim, na união aduaneira, os países integrantes, passam a 

adotar a mesma política comercial em relação a terceiros países, ou seja, passam a adotar a 

mesma tributação alfandegária para terceiros países. 

Como exemplos de União Aduaneira, podemos citar o MERCOSUL e o Pacto Andino, nos 

quais há uma Tarifa Externa Comum, que nada mais é do que uma tabela que estabelece as 

alíquotas do I.I para os produtos importados de terceiros países. Importante ressaltar, mais 

uma vez, que a união aduaneira possui cumulativamente as características de área de livre 

comércio. Assim, no MERCOSUL, as mercadorias circulam sem cobrança de tributos 

aduaneiros no comércio recíproco entre seus integrantes, havendo a cobrança da alíquota 

prevista na TEC para as mercadorias originárias de terceiros países. 

 

c) Mercado Comum: No mercado comum, além da livre circulação de mercadorias intra-

bloco e da política comercial comum em relação a terceiros países, há livre circulação dos 

fatores de produção (capital e mão -de – obra). Perceba, caro amigo que as características da 

união aduaneira estão presentes no mercado comum, somadas ainda à sua característica 

peculiar: livre circulação de fatores de produção.  

No mercado comum há uma harmonização das políticas comercial intra-bloco, extra-bloco 

e ainda das políticas trabalhista, previdenciária e de capitais, o que permite a livre 

circulação dos fatores de produção. O MERCOSUL tem como objetivo tornar-se um 

mercado comum. 

d) União Econômica: Na união econômica, além das características de mercado comum, 

há uma harmonização das políticas econômicas nacionais, ou seja, as políticas cambial, 

monetária e fiscal são harmonizadas. 



e) Integração Econômica Total: A integração econômica total é o estágio mais avançado 

de integração, que se caracteriza não por haver uma harmonização das políticas econômicas 

nacionais, mas sim uma unificação destas. 

Na integração econômica total, há o surgimento de autoridades supranacionais, que tomam 

decisões que devem ser seguidas pelos governantes dos países-membros.  Uma das 

características essenciais para a caracterização de uma integração econômica total é a 

existência de moeda única. A União Européia já possui características que nos permitem 

afirmar que esta se encontra nesse estágio de integração. 

 

Blocos Econômicos: 

União Européia: UE (União Européia) é um bloco econômico, político e social de 27 

países europeus que participam de um projeto de integração política e econômica..Os países 

integrantes são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária. Chipre, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovénia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, 

Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Reino Unido, 

República, Romênia e Suécia. Macedônia, Cróacia e Turquia encontram-se em fase de 

negociação.Estes países são politicamente democráticos, com um Estado de direito em 

vigor.  

Os tratados que definem a União Européia são: o Tratado da Comunidade Européia do 

Carvão e do Aço (CECA), o Tratado da Comunidade Econômica Européia (CEE), o 

Tratado da Comunidade Européia da Energia Atômica (EURATOM) e o Tratado da União 

Européia (UE), o Tratado de Maastricht, que estabelece fundamentos da futura integração 

política. Neste último tratado, se destaca acordos de segurança e política exterior, assim 

como a confirmação de um Constituição Política para a União Européia e a integração 

monetária, através do euro. 

Para o funcionamento de suas funções, a União Européia conta com instituições 

básicas como o Parlamento, a Comissão, o Conselho e o Tribunal de Justiça. Todos 

estes órgãos possuem representantes de todos os países membros. 

Os países membros da União Européia e os 19 países de maiores economias do mundo 

fazem parte do G20. Os países da União Européia também são representados nas reuniões 

anuais do G-8 (Grupo dos Oito). 

Objetivos da União Européia 

- Promover a unidade política e econômica da Europa;  

- Melhorar as condições de vida e de trabalho dos cidadãos europeus;  

- Melhorar as condições de livre comércio entre os países membros;  



- Reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões;  

- Fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento;  

- Proporcionar um ambiente de paz, harmonia e equilíbrio na Europa.  

 

Mercosul: O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é um amplo projeto de integração 

concebido por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Envolve dimensões econômicas, 

políticas e sociais, o que se pode inferir da diversidade de órgãos que ora o compõem, os 

quais cuidam de temas tão variados quanto agricultura familiar ou cinema, por exemplo. No 

aspecto econômico, o Mercosul assume, hoje, o caráter de União Aduaneira, mas seu fim 

último é constituir-se em verdadeiro Mercado Comum, seguindo os objetivos estabelecidos 

no Tratado de Assunção, por meio do qual o bloco foi fundado, em 1991. 

 

Objetivos e princípios Mercosul 

De acordo com o artigo 1° do Tratado de Assunção, tratado constitutivo do bloco, o 

MERCOSUL implica “a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os 

países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não-

tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente; o 

estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum 

em relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em 

foros econômico-comerciais regionais e internacionais; a coordenação de políticas 

macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes - de comércio exterior, agrícola, 

industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegária, de transportes 

e comunicações e outras que se acordem, a fim de assegurar condições adequadas de 

concorrência entre os Estados Partes; o compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas 

legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração”. 

Os Estados Partes do Mercosul são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela é 

Estado Parte em processo de adesão e se tornará membro (depende de aprovação dos 

parlamentos de cada País membro). 

Os principais órgãos decisórios que compõem a estrutura institucional do Mercosul são o 

Conselho do Mercado Comum (CMC), o Grupo Mercado Comum (GMC) e a Comissão de 

Comércio do Mercosul (CCM). 

 

Unasul: A Unasul (União das Nações Sul-Americanas) é uma comunidade formada por 

doze países sul-americanos. Fazem parte da Unasul os seguintes países: Argentina, Brasil, 



Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Guiana, Suriname e 

Venezuela.  

Em 8 de dezembro de 2004, na cidade de Cusco (Peru) foi realizada a 3ª Reunião de 

Presidentes da América do Sul. Nesta ocasião, foi redigido um documento (Declaração de 

Cuzco) que criou as bases para a Unasul. O projeto criado nesta oportunidade ganhou o 

nome de Casa (Comunidade Sul-Americana de Nações). Em 2007, durante a 1ª Reunião 

Energética da América do Sul (realizada na Venezuela), o nome foi modificado para 

Unasul. 

 

O objetivo principal da Unasul é propiciar a integração entre os países da América do Sul. 

Esta integração ocorrerá nas áreas econômica, social e política. Dentro deste objetivo, 

espera-se uma coordenação e cooperação maior nos segmentos de educação, cultura, infra-

estrutura, energia, ciências e finanças.  

 

Em 23 de maio de 2008, em Brasília, representantes dos doze países assinaram um tratado 

para a criação da Unasul. Com este tratado, a Unasul passa a ser um organismo 

internacional, deixando a fase de debates para entrar na criação prática de medidas. Este 

tratado ainda precisa ser ratificado pelos congressos dos países membros. 

 

A Unasul terá três órgãos deliberativos: Conselho de Chefes de Estado e de Governo, 

Conselho de Ministros de Relações Exteriores e Conselho de Delegados. 

As reuniões de chefes de estados e de governo da Unasul ocorrerão uma vez por ano. Os 

encontros do Conselho de Ministros de Relações Exteriores ocorrerão semestralmente. 

 

NAFTA  

O NAFTA (North American Free Trade Agreement ou Tratado Norte-Americano de Livre 

Comércio) é um bloco econômico formado por Estados Unidos, Canadá e México. Foi 

ratificado em 1993, entrando em funcionamento no dia 1º de janeiro de 1994.  

Objetivos do NAFTA  

Garantir aos países participantes uma situação de livre comércio, derrubando as barreiras 

alfandegárias, facilitando o comércio de mercadorias entre os países membros; 

Reduzir os custos comerciais entre os países membros; 

Ajustar a economia dos países membros, para ganhar competitividade no cenário de 

globalização econômica; 

Aumentar as exportações de mercadorias e serviços entre os países membros;  



Curiosidade:   

O Chile está em fase de estruturação para fazer do NAFTA. As relações comerciais entre 

este país e o bloco econômico estão aumentando a cada ano. Breve, o Chile poderá ser um 

membro efetivo do NAFTA.  

 

ALCA 

No ano de 1994, foi assinada, por 34 países da América, a carta de intenções que cria as 

diretrizes para a implementação da Alca. A formação de um bloco econômico de livre 

comércio nas Américas, tem por objetivo eliminar, paulatinamente, as barreiras 

alfandegárias entre os países. Em função do bloqueio econômico que sofre, imposto pelos 

Estados Unidos, Cuba não faz parte deste acordo.  

Perspectivas   

Dificuldades de Implementação 

Os Estados Unidos estão na liderança da implementação da Alca, por se tratar da maior 

economia da América. Interessados na abertura total dos mercados, encontram resistências 

de países em desenvolvimento, temerosos da implantação da Alca. Este medo vem 

justamente de fraquezas econômicas e pouco desenvolvimento em áreas industriais. Uma 

abertura geral poderia provocar a ruína de parques industriais nestes países. 

O Brasil tem defendido a idéia de uma abertura gradual e de negociações feitas em blocos. 

Desta forma, o Brasil ganharia mais força para negociar com os Estados Unidos. 

Muitos países em desenvolvimento da América Central e do Sul precisariam de 

investimentos bilionários em infra-estrutura para que suas economias suportem a entrada 

num mercado econômico do porte da Alca. Setores como o de transportes, 

telecomunicações, energia, água, portos e aviação devem ser reestruturados. 

 

Pos 1990  

1. (MPOG ESAF Especilista em Políticas Publicas – 2008) Com relação ao 

comportamento da balança comercial a partir de 1990 até o presente momento, é correto 

afirmar que:               

a) após a implantação do Plano Real, o Brasil passa da condição de deficitário para 

superavitário comercial. Isto pode ser explicado pelos efeitos da estabilidade de preços 

sobre a balança comercial.               



b) na maior parte da segunda metade da década de 90 o Brasil apresentou déficits na 

balança comercial. Essa situação se reverte no início do século atual, em parte pelo 

comportamento da taxa de câmbio, pelo menos até o ano de 2002, e em parte pelo 

comportamento dos preços de vários itens da pauta de exportação brasileira.               

c) no ano de 1999, o Brasil apresentou o maior superávit na balança comercial dos 

últimos 20 anos. A explicação pode ser encontrada pela forte desvalorização sofrida 

pelo Real naquele ano.               

d) o século atual tem sido caracterizado como um período de déficits na balança 

comercial. Tais déficits podem ser explicados pela valorização que o Real passa a 

apresentar a partir de 2002.               

e) apesar da valorização do Real após o ano de 1994, o Brasil apresentou superávits na 

balança comercial durante toda a década de 1990.  

2. (ESAF – 2008) A privatização e a abertura econômica marcam importantes 

mudanças implementadas na economia brasileira, especialmente nos anos 90. 

Caracteriza essas reformas apenas a afi rmativa: 

a) os impactos da abertura comercial e da privatização foram pequenos, pois a 

privatização não propiciou a diminuição da dívida pública brasileira e a abertura 

comercial se restringiu a negociações de liberalização comercial com os países do 

Mercosul. 

b) entre as razões que justifi caram as privatizações, está a diminuição da capacidade 

estatal em fazer os investimentos necessários à ampliação das empresas estatais e dos 

serviços por elas fornecidos. 

c) a abertura econômica foi caracterizada por ser uma abertura parcial, já que se 

restringiu aos aspectos comerciais, não afetando, por exemplo, as transações relativas ao 

Balanço de capitais. 

d) após a abertura comercial, foram gerados déficits comerciais que só foram revertidos 

depois do Plano Real. 



e) a privatização brasileira foi uma das maiores privatizações do período, tendo 

alcançado todas as empresas produtivas dos setores Siderúrgico, de Petróleo e Gás, 

Petroquímico e Financeiro do governo federal. 

3. (ANPEC – 2005) A abertura comercial e financeira, intensificada a partir de 1990, 

provocou  alterações importantes na economia brasileira, entre as quais incluem-se:  

Ⓞ vantagens para o processo de estabilização ocorrido a partir de 1994; 

① redução do passivo externo acumulado;  

②  reestruturação industrial marcada pela desverticalização e pela terceirização; 

③ internalização de vários segmentos da cadeia produtiva na área de insumos 

industriais até então inexistentes no país; 

④ aumento da dependência de recursos externos para cobrir as necessidades de 

financiamento. 

4. (ANPEC – 2004) Na primeira metade da década de 1990, a economia brasileira 

voltou a apresentar superávits na conta de capitais do balanço de pagamentos. É correto 

afirmar que tais superávits: 

Ⓞ tornaram a economia brasileira pouco vulnerável às vicissitudes do mercado 

financeiro internacional; 

① foram um dos fatores de sustentação da política antiinflacionária do Plano Real; 

② contribuíram para a elevação da taxa de investimento do setor industrial brasileiro; 

③ contribuíram para o aumento da dívida mobiliária interna, por meio da política de 

esterilização; 

④ financiaram os déficits em transações correntes, pouco contribuindo para a formação 

de reservas internacionais. 

5. (ANPEC – 2004) A respeito do “Consenso de Washington”, é correto afirmar: 



Ⓞ tratam-se de diretrizes de políticas macroeconômicas de estabilização acompanhadas 

de reformas estruturais liberalizantes; 

① trata-se de um conjunto de normas e condições a serem observadas pelos países em 

desenvolvimento, para que possam obter apoio político e econômico dos governos dos 

países centrais e dos organismos multilaterais; 

② que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar as suas diretrizes, a partir 

da implementação do Plano Cruzado; 

③ que as reformas de Estado e as privatizações implementadas pelo primeiro Governo 

FHC, da mesma forma que as privatizações levadas a cabo pelo Governo Collor, 

seguiram diretrizes opostas às do “Consenso”. 

④ que seguindo as diretrizes do “Consenso”, o Plano Real adotou o regime de câmbio 

fixo, semelhante ao da Argentina, como forma de combate à inflação. 

6. (ANPEC – 2003) Sobre a inserção internacional do Brasil na década de 1990 é 

correto dizer que: 

Ⓞ o baixo dinamismo das exportações brasileiras durante a década de 1990 pode ser 

explicado pela elevada participação, na pauta de exportações, de produtos intensivos em 

recursos naturais, em energia, ou  em mão-de-obra; 

① a redução de barreiras comerciais pelo Brasil aumentou a elasticidade renda das 

importações e  agravou a restrição externa ao crescimento, embora tenha contribuído 

para o aumento da produtividade da indústria brasileira; 

② o Brasil atraiu elevados investimentos diretos, em parte destinados aos setores que 

foram privatizados; 

③ apesar do surgimento de déficit na balança comercial, a participação das exportações 

brasileiras no total das exportações mundiais cresceu ao longo da década; 

④ a manutenção de elevados superávits na “conta de capital” foi essencial para evitar 

uma crise cambial. 



7.  (ANPEC – 2003) A abertura comercial fez parte das reformas empreendidas ao 

longo da década de 1990. Em relação à primeira metade daquela década, é correto 

afirmar que: 

Ⓞ a abertura provocou a elevação da produtividade total, principalmente pela via da 

racionalização produtiva; 

① a abertura comercial foi realizada de forma seletiva, compreendendo regimes 

especiais para setores estratégicos; 

② a abertura provocou a reversão dos saldos comerciais positivos característicos dos 

anos 80; 

 ③ a eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias deu-se de forma relativamente 

abrupta e em condições de instabilidade macroeconômica; 

④ a abertura foi precedida de negociações de reciprocidade com os principais parceiros 

comerciais do País. 

8. (ANPEC – 2002) Há mais de uma década a economia brasileira vem se abrindo ao 

exterior. A abertura iniciou-se timidamente no final da década de 1980, transformou-se 

em estratégia oficial no início da década de 1990 e continua a ocorrer, com adaptações, 

até o presente. A natureza e os impactos da abertura nos permitem afirmar que: 

Ⓞ Há uma transição da indústria brasileira para um novo regime de comércio. Ficaram 

para trás pelo menos quatro décadas de forte proteção que, embora favorecendo a 

diversificação da estrutura produtiva, gerou acentuadas distorções. 

① A abertura e a apreciação do real não tiveram impactos no Brasil semelhantes aos 

registrados, antes, no México: naquele país houve extensa destruição de segmentos da 

indústria e a transformação de outros em 'maquiadores' de produtos para a exportação. 

② Ao longo da década de 1990, a abertura teve impactos em termos de ganhos de 

eficiência técnica e alocativa na indústria nacional. Na verdade, hoje, a indústria 

brasileira já se encontra na fronteira de eficiência produtiva internacional. 



③ A abertura e a internacionalização da indústria facilitaram o acesso ao conhecimento 

tecnológico e gerencial do exterior e propiciaram uma explosão, no País, da pesquisa 

científica e tecnológica, apoiada nos esforços do setor privado. 

④ A abertura significou a penetração de importações na maioria dos segmentos da 

indústria nacional. Mas essa penetração não foi acompanhada de aumentos de 

exportações; as exportações de produtos manufaturados mantiveram-se estagnadas na 

década de 1990. 

                                                           Geral 

1. (ESAF MPOG – APO 2008) Identifique qual das afirmações abaixo não 

corresponde a uma descrição da situação fiscal ou do contexto macroeconômico no 

período 1981/1994.           

a) O período posterior a 1986 caracterizou-se pela observação de taxas de inflação 

superiores a 1000% ao ano em quase todos os anos.            

b) Foi uma fase caracterizada por uma estagnação contínua da economia ao longo do 

período.               

c) Devido à elevação da inflação, os mecanismos de indexação tributária foram 

sucessivamente aperfeiçoados ao longo do período.               

d) Em que pese a tese de que o déficit público causa o aumento dos preços, a alta 

inflação do início dos anos 1990 parece ter colaborado para diminuir o déficit 

operacional do setor público.               

e) As principais causas da deterioração das contas públicas nos anos de 1980 foram: o 

aumento do gasto com pessoal, notadamente na esfera estadual e municipal, maiores 

despesas previdenciárias e o crescimento do fluxo de pagamento de juros da dívida 

pública.  

2. (ESAF STN AFC – 2008) Quanto às políticas cambiais implementadas no período 

de 1945 a 1955, é correto afi rmar que: 

a) no governo Dutra, após uma forte desvalorização cambial, introduziu-se, em 1947, o 

câmbio fi xo. Esse regime de câmbio foi mantido por Vargas até 1953, quando da 

introdução de uma política de valorização da moeda nacional. 



b) durante todo o período, houve um regime de câmbio fl utuante com desvalorização 

da moeda em termos nominais. 

c) Dutra inaugurou seu governo sem desvalorizar a moeda nacional, mas em 1947 

passou a adotar um regime de minidesvalorizações cambiais, este foi alterado por 

Vargas, logo depois da posse, quando foi feita uma maxidesvalorização da moeda 

nacional, seguida por outra maxidesvalorização, em 1953. 

d) Dutra não desvalorizou a moeda nacional, mas introduziu, em 1947, controles de 

câmbio; já com Vargas, introduziu-se um sistema de câmbio múltiplo em 1953. 

e) logo depois da Guerra, Dutra estabeleceu um sistema de ágios e bonificações sobre o 

câmbio; este sistema foi mantido por Vargas, porém de uma forma mais simplificada. 

 

                                                                      Gabaritos 

1 - Gabarito: B; 

2 - Gabarito: B 

3 - Gabarito: VFVFV 

4 - Gabarito: FVFVF 

5 - Gabarito: VVFFF 

6 - Gabarito: VVVFV 

7 - Gabarito: VFFVF 

8 - Gabarito: VVFFF 

Geral 

1 -  Gabarito: B 

2 - Gabarito: D 

 

 


