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CONCEITOS E TEMAS
Essa monitoria visa apresentar alguns fatos e fatores que tornaram possível a 

ordem mundial que n-os encontram-os, gerando assim as potências mundiais;

Cada tema aborda pontos chaves para que possamos entender o conteúdo, ao 

decorrer da aula serão propostos exercícios para que haja fixação do conteúdo;



ORDENS MUNDIAIS
As ordens mundiais ocorrem de acordo 

com cada período, conforme nos interessa,  a 
partir do século 19, a ordem mundial estava 
concentrada nos países que participavam da 
revolução industrial, primeiramente Ingleses, 
franceses e alemães, posteriormente os outros 
países que começaram a se rev-o-lu ci-onar; 
Até esse momento de revolucionar, que 
o-possuísse maior industria e domínio de 
mercado, era uma potência mundial, após tanta 
tensão e disputas por capital, surgiram as 
grandes guerras;



CONTINUANDO...
A após a 2° Guerra Mundial, houve a 

bipolaridade mundial divididos em EUA x URSS, 
gerando a divisão do mundo capitalista e o 
mundo socialista, com o fim da URSS, o globo 
passou por uma processo de transição que gerou 
desordem, que ao final gerou uma 
multipolaridade; A nova -ordem se -organiza 
priorizado formar blocos econômicos regionais, 
se interessando pela economia, político e bélico, 
diferente antiga ordem que prezava por política e 
poder bélico;



Blocos Econômicos

- Mercosul (Mercado Comum do Sul)

- União Europeia

- Nafta (North American Free Trade Agreement)

- Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico)

- SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral)

Blocos econômicos são formados por países 

que possuem interesses econômicos e sociais em 

comum. Todo bloco econômico é um acordo 

intergovernamental que surge geralmente a partir do 

compartilhamento de afinidades regionais com a 

finalidade de privilegiar as trocas econômicas entre 

seus membros. Os blocos econômicos são, em sua 

maioria, formados por países vizinhos ou por algo 

que os una geograficamente como o continente ou o 

oceano.



Tipo de blocos econômicos
Em todo mundo existem 4 tipos de blocos econômicos. Estes tipos 

podem ser considerados estágios a evoluírem de acordo com o trato 

firmado. A União Econômica Monetária e tida como o estágio máximo 

de ligação entre países de um bloco.

União aduaneira: quando há redução ou eliminação de impostos.

Zonas de livre-comércio: quando as mercadorias podem ser vendidas 

praticamente sem taxas entre um país e outro.

Mercado Comum: Proporcionar maior integração entre as economias e 

regras de comércio interno e externo, além de englobar a passagem de 

mercadorias, pessoas e capital entre esses países de forma livre.

União Económica e Monetária: Mercado comunitário, mas com o 

diferencial de ter uma moeda comum em circulação nos países que 

compõem esse grupo.



ARGUMENTANDO GEOGRAFICAMENTE
O aumento do número de acordos de integração regional foi um dos principais 

eventos nas relações internacionais nas últimas décadas; Praticamente todos os países 

são membros de algum bloco econômicos e muitos participam de mais de um

A. Apresente duas vantagens de criação de blocos econômicos para os países 

integrantes:

B. Apresente uma característica que diferencia a União Europeia de outros acordos 

de integração regional



Tecnologia e poder bélico
Uma das formas de dominação mais controversas é 

usar o poder bélico como forma de persuasão política e 

econômica em relação aos países mais fracos;

As guerras são os principais momentos em que há 

exibição de todos os investimentos nesse setor. Aviões 

invisíveis, mísseis teleguiados, bombas inteligentes, 

drones e inúmeras outras formas de armamentos;

A forma mais rentável de lucrar é em virtude de 

guerras, invadindo territórios e se apossando dos bens de 

outras nações, exemplo disso são os EUA, guerra do 

Afeganistão e outros conflitos no Oriente Médio em 

busca de Petróleo e mercado consumidor.



O poder das corporações globais
Como na Segunda Guerra Mundial, os EUA lucraram muito com o Plano 

Marshall, em virtude de reconstruir toda a Europa, gerando dívidas externas aos países 

europeus e combatendo o socialismo. Novamente nos conflitos do Oriente Médio, 

estava financiando guerras e guerrilhas de governos ditatoriais, após os conflitos é 

necessário a reconstrução do local, de empresas de segurança e afins, até mesmo as 

vendas de armas;



O poder das corporações globais
A importância econômica das corporações globais prova uma disputa intensa 

entre os diversos países e suas províncias e estados em torno de seus investimentos. 

Como a oferta de lugares é muita, as exigências feitas grandes empresa acabam fazendo 

com o que o negócio seja satisfatório somente para elas;

Ávidos por se industrializar, muitos países pobres passa a aceitar as draconianas 

condições oferecidas pelas empresas para se instalar em seus territórios;

Ao aceitar as condições oferecidas pelas corporações globais, tais como leis 

trabalhistas  e ambientais mais flexíveis e impostos mais baixas, os países pobres 

passam a ter o seguintes problemas;



CONTINUANDO...
● Aumento da exploração de recursos naturais e energéticos;

● Urbanização mais intensa e rápida provocando sérios problemas;

● Sujeição política - o poder econômico dos conglomerados mundiais é usado para 

controlar as opiniões e o poder político;

● Aumento da corrupção de autoridades de Estado devido ao grande poder 

financeiro e persuasivo das empresas globais;

● Formação de oligopólios formados pela empresas que passam a controlar o 

mercado por meio de melhores preços e alta rentabilidade


