


Tratado de Assunção

� O Tratado de Assunção foi um tratado assinado
em 26 de março de 1991, entre
a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com o
intuito de criar um mercado comum entre os países
acordados formando então, o que popularmente
foi chamado de Mercosul.



O que é Mercosul?

� O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é um
amplo projeto de integração concebido por
Argentina, Brasil, Paraguai, e Uruguai. E
posteriormente incorporou-se a Venezuela.

� Basicamente uma Parceria Comercial para
facilitar as importações e exportações.



ASSOCIAÇÕES
•Zona de livre -comércio

•União aduaneira

•Mercado comum

•União política e econômica



Zona de livre -comércio

• Apenas uma área de livre 
circulação de mercadorias e 
capitais

• Ex.: NAFTA



União aduaneira
• Além de zona de livre 

circulação de mercadorias e 
capitais, é usada uma tarifa 
externa comum (TEC) em 
relação a países que não 
pertencem ao bloco.

• Ex.: Mercosul



Mercado comum
• Apresenta características das 

associações anteriores, porém, 
acrescenta a livre circulação de 
pessoas e a padronização das 
legislações econômica, trabalhista, 
fiscal e ambiental.

• Ex.: União Européia até 1998



União econômica e 
monetária

• Estágio mais avançado dos 
blocos econômicos, atingido 
após a adoção de uma moeda 
única.

•Ex.: União Européia



Aspecto Econômico

� 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.





Uma outra América é 
possível...

–ALCA???
• INTEGRAÇÃO OU ANEXAÇÃO
• I CÚPULA DAS AMÉRICAS (1994)
• II CÚPULA DAS AMÉRICAS (1998)
• III CÚPULA DAS AMÉRICAS (2001)
• IMPASSE E RESISTÊNCIA
• ACORDOS BI-LATERAIS



Fonte: www.worldbank.org





O termo compliance tem origem no verbo em inglês to
comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma
instrução interna, um comando ou um pedido, ou seja,
estar em “compliance” é estar em conformidade com
leis e regulamentos externos e internos.
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