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APRESENTAÇÃO 

 

 

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das 
pesquisas e reflexões desenvolvidas na instituição. 

O Cedec é um centro de pesquisa, reflexão e ação. É uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, que reúne intelectuais e pesquisadores com formação em 
distintas áreas do conhecimento e de diferentes posições teóricas e político-
partidárias. Fundado em 1976, com sede em São Paulo, a instituição tem como 
principais objetivos o desenvolvimento de pesquisas sobre a realidade brasileira 
e a consolidação de seu perfil institucional como um espaço plural de debates 
sobre as principais questões de ordem teórica e prática da atualidade. Destacam-
se, aqui, os temas dos direitos e da justiça social, da constituição e consolidação 
da cidadania, das instituições democráticas, e da análise das políticas públicas 
de corte social. 
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RESUMO 

 

 

 

 

O objetivo deste texto é discutir a dimensão social da integração regional, no caso 

do Mercosul* . Para isso desenvolveremos quatro questões: 1) o contexto geral de 

constituição do mercado regional do ponto de vista dos atores sociais e dos 

sindicatos em particular; 2) o papel que teve o Subgrupo de Trabalho 11 (SGT-11, 

Relações Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social) do Grupo Mercado Comum 

(GMC); 3) as perspectivas que se abrem para o debate da dimensão social no 

bloco regional; 4) na parte final assinalamos algumas conclusões 

 

 

                                                 
* Colaboradores: Bernardo Ricupero, pesquisador do Cedec e mestrando em Ciência Política na USP, Karina 
L. Pasquariello Mariano, pesquisadora do Cedec e doutoranda em Ciência Política na Unicamp e João Paulo 
Veiga, pesquisador do Cedec e doutorando em Ciência Política pela USP. 
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1. O contexto geral de constituição do mercado regional do ponto 
de vista dos atores sociais e dos sindicatos 

O Mercosul se consolidou em um contexto de liberalização dos fluxos de 

comércio e de capitais que, combinados às políticas de abertura da economia e 

de reforma do Estado, provocam fortes assimetrias nos níveis de emprego, 

pressionam pelo rebaixamento dos direitos sociais e trabalhistas e impactam 

ainda a capacidade do Estado em intervir nas relações de trabalho de forma a 

reverter esses fenômenos. 

Em toda análise dos processos de integração regional é necessário 

verificar a relação custo-benefício, de forma a compreender e, eventualmente, 

prever o comportamento dos diferentes atores. Para Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, os benefícios gerais foram evidenciando-se ao longo do tempo, desde 

1986, mas particularmente a partir de 1991, depois da assinatura do Tratado de 

Assunção. Ainda assim, é preciso verificar o impacto dos custos distributivos, pois 

o comportamento de cada grupo social dependerá também dos custos que 

eventualmente lhe cabe suportar, e não apenas dos resultados gerais positivos. 

De 1990 a 1996, o comércio intra-regional multiplicou-se cinco vezes, 

aproximadamente, passando de cerca de US$3 bilhões a US$15 bilhões. Mas 

este resultado poderá não ser percebido positivamente na medida em que não se 

reflete em benefícios tangíveis. 

Há situações em que os ganhos de eficiência econômica resultantes da 

integração regional e da liberalização comercial passam a não superar os custos 

distributivos. Seria a partir destas situações que a política de abertura econômica 

acabaria trazendo mais desvantagens do que benefícios, levando a um ambiente 

favorável a resistências de parte de diferentes grupos (RODRIK, 1992). 

Nossa suposição é que os atores sociais em princípio tendem a se opor a 

uma política de liberalização já que os custos distributivos podem lhes ser mais 

elevados. Normalmente, os custos distributivos parecerão mais elevados do que 

os ganhos líquidos, uma vez que o deslocamento dos fatores envolve decisões no 

plano microeconômico, às quais a maioria dos atores sociais e particularmente os 

sindicatos não têm acesso. Tendo em conta que, em geral, de parte do 



 7 

movimento sindical acabou havendo uma adesão ao processo de integração, 

ainda que crítica, cabe analisar as razões dessa tendência. 

No caso do Mercosul, o posicionamento dos atores envolvidos teve dois 

momentos principais: o primeiro se inicia com a assinatura em 1986, pelos 

presidentes do Brasil e da Argentina, José Sarney e Raúl Alfonsín, do Programa 

de Integração e Cooperação Econômica (PICE); e o segundo se abre com a 

assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, que criou efetivamente o Mercosul, 

do qual participam, além do Brasil e da Argentina, o Paraguai e o Uruguai. 

O primeiro momento da integração teve uma forte motivação política. Brasil 

e Argentina, recém-democratizados, buscaram se aproximar, visando garantir uma 

complementação de suas economias e uma inserção competitiva no mercado 

internacional. 

De 1986 a 1991, a integração visou uma renovação do 

desenvolvimentismo, ainda que reconhecendo o novo papel do comércio 

internacional e a necessidade de alcançar razoáveis níveis de competitividade. 

Durante esse período, as forças políticas, econômicas e sociais, inclusive os 

sindicatos, tiveram pouca ou nenhuma relação com o desenrolar da negociação 

entre os países que articulavam em novos níveis suas relações. Ainda assim, 

algumas empresas, com capacidade de atuação na Argentina e no Brasil, 

buscaram beneficiar-se da situação. Isto ocorreu em alguns setores, 

particularmente no automotivo. 

O segundo momento inaugurou um tendência de liberalização econômica 

que se consolidou na América Latina no final da década de oitenta, e o Mercosul 

passou a ser visto pelos novos governos como veículo privilegiado para a 

realização desta mesma liberalização. A integração regional foi utilizada pelos 

governos Menem e Collor de Mello com o objetivo de acelerar suas estratégias de 

liberalização econômica, de abertura comercial, de estabilização macroeconômica 

e de combate à inflação. É nesse sentido que se deve compreender a aceleração 

dos prazos para a constituição do Mercado Comum. 

Desde o início dos governos Menem e Collor de Mello ficou claro que os 

constrangimentos internacionais e as necessidades internas tendem a estimular 
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uma política de liberalização econômica que busca uma maior inserção na 

economia internacional, cada vez mais globalizada. Mesmo as forças críticas ao 

modelo neoliberal, como os sindicatos e os partidos de esquerda, reconhecem a 

inevitabilidade da abertura econômica. Contudo, frisam também a necessidade de 

tentar obter ganhos reais para os trabalhadores e os setores populares, ou ao 

menos minimizar ou anular as perdas dentro do processo de globalização. 

Ao utilizar os processos de integração para fins identificados com 

determinado projeto político nacional, os governos garantiriam uma estratégia de 

dois níveis: mais legitimidade interna para suas iniciativas e mais autonomia na 

elaboração de agendas nacionais. Desta forma, as motivações que apareciam no 

primeiro momento da integração subsistiram no segundo momento. Isto é, a 

preocupação pela complementação e pela inserção competitiva renovou-se, mas 

adequando-se às políticas de abertura econômica que prevaleciam em escala 

global, de acordo com um contexto cuja institucionalização foi sendo definida 

pelas negociações relativas à rodada Uruguai do GATT, iniciada em 1986 e 

concluída em 1995. 

No caso do movimento sindical, que estamos analisando mais 

particularmente, podemos distinguir três fases distintas no que tange à sua 

posição frente à integração regional no Mercosul.  

Definimos como primeira fase a que vai dos acordos Alfonsín-Sarney de 

1986 até o Tratado de Assunção de 1991.  

A segunda fase vai de 1991 a 1992. Esta fase intermediária na posição dos 

sindicatos, corresponde à passagem de um período de desconhecimento do tema 

integração regional ao seu reconhecimento como tema importante. No entanto, a 

posição manteve-se muito crítica aos rumos da integração. 

Na terceira fase, iniciada em 1993, a atitude sindical, particularmente a da 

CUT brasileira e a do PIT-CNT do Uruguai, tornou-se mais ativa, passando as 

Centrais Sindicais dos quatro países a disputar abertamente espaços no processo 

de negociação. 
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Nossa suposição é que a dinâmica da participação das centrais sindicais e 

as mudanças ocorridas no seu posicionamento, a partir de 1993, tornando-se 

mais ativo, ainda que não estável e seguro, e que pareceria tender a dar base 

social à integração regional no Mercosul, deve ser explicada a partir do papel do 

próprio sindicalismo em cada contexto nacional em que atua. Acrescente-se, 

porém, que a abertura econômica, a crescente interdependência e o fenômeno 

chamado globalização tendem a acentuar, sobretudo a partir de 1995, mas bem 

antes no caso da União Européia, a percepção da necessidade de uma ação 

coordenada, o que colocaria a perspectiva de alguma autonomia relativa da ação 

internacional frente às questões nacionais. 

As percepções, atitudes e motivações que conduziram à participação 

sindical propositiva no Mercosul seriam, sobretudo, resultantes de avaliações mais 

ou menos sistemáticas sobre quais os rumos que o processo de integração 

regional estava tomando e que conseqüências teria para os trabalhadores. O fato 

de que, na década de noventa, a integração passou a ser sinônimo de 

liberalização comercial e econômica, fez com que as preocupações pelas suas 

conseqüências crescessem rapidamente. 

Hirst (HIRST, 1992) assinalou que, no momento inicial desta terceira fase, o 

temor dos dirigentes sindicais brasileiros era de que o processo de integração 

regional levasse à redução do nível de emprego, estimulasse formas de dumping 

social, realimentasse o desemprego causado por políticas recessivas etc., 

reconhecendo que o Mercosul vinha sendo, nos quatro países, instrumentalizado 

pelos governos para a aceleração de seus próprios programas. Ao mesmo tempo, 

as centrais sindicais avaliaram que não podiam simplesmente denunciar o 

Mercosul, mas ao contrário, deviam participar dele. “A opção era entre criticar de 

fora ou criticar de dentro” (MONTEIRO, 1996).  

Verificaram-se atitudes semelhantes por parte dos empresários. Segundo 

Marques (MARQUES, 1994), setores empresariais que inicialmente eram críticos 

da integração regional, como seria o caso dos fabricantes de bens de capital ou 

os industriais do Rio Grande do Sul, passaram a apoiar o Mercosul quando 

verificaram que a relação custo-benefício lhes seria setorial ou regionalmente 

favorável, atenuando o peso de situações recessivas. Cabe assinalar, ao mesmo 
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tempo, que não pôde ser identificada uma ação organizada por parte dos 

diferentes atores sociais. Em geral, houve dificuldades na formulação de projetos 

de longo prazo em razão dos compromissos mais imediatos e pela ausência de 

estudos que alavancariam ações de largo alcance. Se isto se verificou em relação 

ao Mercosul, o mesmo pode ser dito em relação a outros processos (GATT, OMC, 

ALCA etc.). 

2. O Subgrupo de Trabalho 11 

Tendo decidido participar mais ativamente do Mercosul, as centrais 

sindicais foram levadas à busca de uma estratégia para intervir no processo de 

integração e tentar influenciar seu curso. A estratégia sindical no Mercosul se 

dividiu em duas: uma mais ampla, que visava disputar a hegemonia da integração 

com “governo e empresários”, e a estratégia mais especificamente trabalhista. 

Na carta das centrais sindicais aos presidentes do Mercosul, de 1992, é 

evidenciado o projeto alternativo em torno do qual o movimento sindical procuraria 

conquistar a hegemonia do processo de integração. O que as centrais sindicais 

apresentaram como sendo a “integração que necessitamos”, era a constituição de 

uma “área econômica, social e cultural dos países do Cone Sul, e no futuro da 

América Latina, como instrumento que aumente a capacidade de respostas 

autônomas às necessidades da região” (COORDENADORA, 1992, p. 7). De 

forma geral, pode-se dizer que este projeto corresponde à secular aspiração, 

presente na América Latina desde Simon Bolívar, de buscar a unidade do 

subcontinente.  

Esse projeto “bolivariano” proposto pelas centrais sindicais pode ser 

encarado como uma justificativa ideológica importante para que os sindicatos 

pudessem atuar no bloco regional. Ou seja, as centrais sindicais tinham 

consciência de que o Mercosul surgia como irreversível e teria profundos impactos 

sobre os países envolvidos, o que fez com que concluíssem que não poderiam 

ficar de fora.  

Porém, o movimento sindical também sabia que a abertura econômica se 

sobrepunha à integração regional e se confundia com ela, fazendo com que a 

busca de competitividade em relação a outros países se desse através de cortes 
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de custos trabalhistas. Portanto, a postura do movimento sindical em relação ao 

Mercosul, mesmo quando propositiva e não simplesmente reativa, tendia também 

a ser defensiva. O projeto “bolivariano” pode ser considerado como um incentivo 

simbólico que ajudou o movimento sindical a participar da integração do Cone Sul.  

Assim, ele tinha duas dimensões: além de fornecer um modelo alternativo 

para se disputar a hegemonia da integração, era uma justificativa ideológica para 

que se pudesse participar do Mercosul. Do ponto de vista sindical, o SGT-11 foi 

encarado como uma garantia de que o Mercosul contaria com um espaço 

institucional onde se pudesse atuar. 

Havia uma orientação que procurava “esticar os limites definidos para a 

ação no Subgrupo” (COORDENADORA, 1992, p. 5) para outras dimensões do 

Mercosul. Buscou-se influir nas atividades de outros subgrupos e, por essa via, 

fazer com que o bloco regional assumisse a conformação que os membros da 

CCSCS (Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone Sul) desejavam. 

No caso da estratégia mais estritamente trabalhista, ela privilegiou a 

ratificação pelos quatro países do bloco regional de um pacote de convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a elaboração de uma Carta Social 

ou de Direitos Fundamentais do Mercosul. Ambas estas medidas visariam 

estabelecer um “mínimo inderrogável a partir do qual se promova a equiparação 

com base nas melhores condições e direitos sociais existentes” 

(COORDENADORA, 1991, p. 2). 

A discussão da Carta Social ou de Direitos Fundamentais, assim como a 

importância da luta pela ratificação dos convênios da OIT, a fim de homogeneizar 

as condições mínimas de proteção ao trabalhador nos quatro países, foram 

instrumentos claramente utilizados pelo sindicalismo para pressionar os governos 

e as entidades empresariais no sentido da busca de aumento de direitos e da 

obtenção de ganhos específicos. Estes temas perduraram no debate do Mercosul, 

havendo distintas posições por parte dos Estados-membros, o que leva à 

possibilidade de continuidade do debate até o ano 2001. 

Aos poucos, a retórica da defesa de uma “integração dos povos” e não 

meramente das empresas foi perdendo espaço nas preocupações mais 
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pragmáticas do sindicalismo, principalmente para a questão da defesa de 

interesses concretos. É precisamente esta mudança de tom, tanto no nível do 

discurso como da prática sindical no SGT-11, que explica o elogio unânime, por 

parte de funcionários governamentais, ao “amadurecimento do movimento 

sindical” (PAULA, 1996; RIBEIRO, 1996). 

O SGT-11 estruturou-se, por sugestão do GMC, em comissões de trabalho, 

oito ao todo. Pela sua importância no que se refere aos objetivos deste texto, 

trataremos mais particularmente da Comissão 8, de Princípios. 

A Comissão 8 se distinguiu das demais comissões do SGT-11 justamente 

por seu caráter mais político do que técnico. As centrais sindicais parecem ter 

pensado em utilizá-la principalmente como instrumento para pôr em prática sua 

estratégia trabalhista. Mas nenhum dos objetivos propostos para a Comissão — a 

ratificação das mais importantes convenções da OIT e a adoção de uma Carta 

Social ou de Direitos Fundamentais — se revelou de fácil realização.  

De fato, como resultado da reunião dos Presidentes da República e do 

Conselho do Mercado Comum (CMC) realizada em Las Leñas em 1992, o espaço 

para a ação sindical no SGT-11 diminuiu (COORDENADORA, 1992). De acordo 

com um documento interno da CUT, de agosto de 1993, há uma redução drástica 

da temática do SGT-11 e uma quase eliminação da participação do setor privado. 

Há outras opiniões, inclusive sindicais, que assinalam que a partir de Las Leñas 

houve maior densidade nos trabalhos (TESCH, 1996). A princípio não há 

contradição, pois de fato acelerou-se o cronograma da integração, com 

debilitamento da participação dos atores sociais. 

O GMC, também durante a reunião dos Presidentes em Las Leñas, 

incorporou o objetivo da Carta Social — chamando-a de Carta de Direitos 

Fundamentais — ao plano de trabalho institucional que deveria estar concluído no 

final de 1994 (COORDENADORA, 1994). Este prazo relacionava-se ao objetivo de 

criação de uma União Alfandegária a partir de janeiro de 1995, de acordo com o 

Tratado de Assunção, etapa prévia ao estabelecimento do Mercado Comum. 

Esta Carta deveria ser elaborada dentro do SGT-11, mais precisamente na 

Comissão 8, e depois seria discutida juntamente com representantes do GMC. O 
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prazo definido para sua discussão foi o final de 1993, depois adiado para o início 

de 1994.  

Durante o período estipulado para a formulação dessa Carta, as centrais 

sindicais da região mobilizaram-se em torno do tema e chegaram, dentro do 

prazo, ao seu projeto de Carta Social. Ela foi apresentada aos Presidentes 

durante a reunião de Colonia, em janeiro de 1994; contudo, a discussão entre os 

membros do SGT-11 e os representantes governamentais nunca ocorreu, tendo 

sido postergada para o segundo semestre de 1994. As pressões do movimento 

sindical em torno deste tema concentraram-se na tentativa de realização da 

negociação específica antes da reunião de Ouro Preto, agendada para dezembro 

de 1994, que estabeleceria os contornos da União Alfandegária e do Mercado 

Comum. 

A Carta Social ou de Direitos Fundamentais foi “o item mais polêmico no 

âmbito do SGT-11” (PAULA, 1994, p. 22), e o mais importante na estratégia 

sindical em relação à integração regional. A idéia surgiu no âmbito de diferentes 

Centrais, tendo o PIT-CNT, do Uruguai, elaborado em 1991 — antes da 

constituição do SGT-11 — um documento em que sugeria “uma carta social com 

os direitos de todos os trabalhadores nos quatro países que por um lado 

contemple as situações mais avançadas e por outro as melhore, na medida que 

aspiramos a um modelo de desenvolvimento que eleve as condições de vida dos 

trabalhadores” (PIT-CNT, 1991). 

A idéia básica seria garantir condições iguais de trabalho e de direitos para 

todos os cidadãos do Mercosul. A Carta foi apresentada como “um instrumento de 

construção de um espaço social” (COORDENADORA, 1993, p. 1) para o bloco 

regional, servindo como referência para sua elaboração o “conjunto de convênios 

e recomendações da OIT que garantem os direitos fundamentais dos 

trabalhadores” (COORDENADORA, 1993, p. 1). 

Devem-se levar em conta, porém, as análises que consideram as razões 

das dificuldades que encontrou a proposta da Carta para se efetivar. Segundo 

Smith e Healey, a Carta de Direitos Fundamentais, proposta pela CCSCS, seria 

uma “extensa mas não sistemática lista de desejos de direitos trabalhistas e 
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sociais não costurados por uma lógica legal coerente” (SMITH e HEALEY, 1994, 

p. 144). Assim, seu caráter corresponderia mais a um programa máximo do que a 

um programa mínimo dos trabalhadores. Além disso, a proposta teve dificuldades 

em ser alavancada politicamente. Seja pelas precauções de alguns governos, 

entre eles o brasileiro, pelos aspectos que poderiam afetar a soberania nacional e 

a intergovernabilidade do Mercosul, seja pela baixa mobilização dos atores sociais 

e políticos no tocante à integração, ainda que diferenciada em cada país. Desta 

forma, a proposta da Carta não foi aprovada no SGT-11 e portanto não constou 

da pauta do CMC reunido em Ouro Preto. 

Na ótica sindical, as principais convenções da OIT que deveriam ser 

ratificadas pelos quatro países seriam as que visam garantir a organização 

sindical, a negociação coletiva com autonomia e acesso a informações, o direito 

de greve, o direito de informação etc.  

A recomendação específica de ratificação de 35 convenções da OIT pelos 

quatro países que formam o Mercosul foi um dos únicos resultados concretos do 

SGT-11. Tendo sido aprovada no Subgrupo, foi enviada ao GMC, em ocasião da 

reunião de Ouro Preto de dezembro de 1994, para que fosse efetivada. No 

entanto, devido à resistência argentina, tal objetivo não se concretizou. Ao lado 

dessa recomendação de ratificação de 35 convenções da OIT, o SGT-11 aprovou 

também a recomendação de assinatura de um acordo multilateral de previdência 

pelos quatro países.  

Numa demonstração das diferentes velocidades em que vai-se 

processando a integração, é importante registrar que esse acordo multilateral de 

previdência, aprovado pelo SGT-11 e pelo GMC, incluído na pauta da reunião do 

CMC e Presidentes da República em dezembro de 1996 em Fortaleza, acabou 

não sendo aprovado. De fato, a resistência do governo argentino, apesar da 

prévia aceitação pelo GMC, levou à retirada da pauta naquela ocasião. Apesar de 

formalmente subsistir no GMC a questão, poderia ser adiada sine die, a não ser 

que novas pressões internas junto aos Estados nacionais, ou no plano multilateral, 

exercidas pelos diretamente interssados, consigam reverter o quadro. 
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3. Perspectivas para o debate da dimensão social 

A partir da reunião de Colonia do CMC, de janeiro de 1994, houve uma 

reorientação nos trabalhos do Mercosul. Abandonaram-se os objetivos mais 

ambiciosos, que visavam a constituição de um Mercado Comum a partir de 1° de 

janeiro de 1995, em favor das metas mais modestas de consolidação de uma 

Zona de Livre Comércio e implementação de uma União Aduaneira entre Brasil, 

Argentina, Uruguai e Paraguai. 

Esta reorientação do Mercosul teve profundos impactos sobre sua área 

social. Assim, em junho de 1995, em Seminário sobre Relações de Trabalho e 

Mercosul, realizado no Ministério do Trabalho brasileiro, conclui-se que “ficou claro 

que se deveria rever e reorientar toda a filosofia de trabalho do SGT-11, tal como 

esta se desenvolveu em sua primeira fase (1991-1994)” (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 1995, p. 18).  

A suposição de que ocorreria uma livre circulação da mão-de-obra, 

decorrente do estabelecimento de um Mercado Comum, foi abandonada. 

Portanto, não mais se trataria de concentrar esforços na “integração, 

harmonização de leis ou criação de um espaço supranacional” (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 1995, p. 19), mas na coordenação e cooperação entre os países que 

formam o Mercosul. 

A partir desta constatação, o passo seguinte foi dado durante a reunião dos 

Presidentes e do CMC de Buenos Aires, em junho de 1994. Os governos 

definiram um novo período de transição para a consolidação da União Aduaneira 

e para a formação do Mercado Comum. Este começaria em 1° de janeiro de 1995, 

como estabelecido em 1991 no Tratado de Assunção, mas sua complementação 

durará até 31 de dezembro de 2001. Mais tarde esse prazo seria prorrogado até 

2006 para alguns itens das listas de exceção. 

A fase final do período de transição foi marcada pelas discussões em torno 

de como seria a integração a partir de 1995. Estas discussões foram encerradas 

durante a Reunião de Ouro Preto, concluída em 17 de dezembro de 1994. 
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Relativamente às questões sociais, o Protocolo de Ouro Preto criou o 

Fórum Consultivo Econômico Social (FCES). Mantiveram-se as reuniões de 

ministros do Trabalho e as do Subgrupo de Relações Trabalhistas, Emprego e 

Seguridade Social, que de SGT-11 passou a se chamar SGT-10.  

A agenda do governo brasileiro relativa à pauta do novo SGT-10 concentra-

se em três pontos: realizar um esforço para que a legislação trabalhista seja 

cumprida; estabelecer uma Carta Social para o Mercosul, e implementar um 

acordo multilateral sobre previdência, tendo como base aquele que foi aprovado 

na Comissão 6 do antigo SGT-11. Mesmo esta agenda restrita, como vimos pelos 

resultados da reunião de Fortaleza do CMC, de dezembro de 1996, tem tido difícil 

implementação. A idéia de Carta Social aceitável para os Estados-membros, 

diferentemente daquela proposta pelas Centrais Sindicais, concentra-se nas 

recomendações de aplicação da legislação trabalhista em vigor, sem criação de 

mecanismos institucionais que possibilitariam ações do bloco regional para obrigar 

compulsoriamente ao respeito das regras e standards mínimos compartilhados. 

Do ponto de vista dos governos, esta evolução subentenderia mecanismos 

supranacionais, considerados não desejáveis. 

O Fórum Consultivo Econômico Social parece oferecer possibilidades 

interessantes para a atuação dos atores sociais no Mercosul. Será o órgão de 

representação dos setores econômicos e sociais, havendo um igual número de 

representantes para cada país. A sua função será consultiva, enviando 

recomendações para o GMC. Também seu regimento interno é remetido para o 

GMC, para ratificação. 

O Fórum é particularmente interessante para o setor privado, em razão do 

papel decisivo que ele terá neste órgão do Mercosul. Assim, enquanto nos 

subgrupos os únicos responsáveis pelas recomendações enviadas ao GMC, em 

última instância, são os delegados governamentais, já que só eles possuem um 

papel decisório, no Fórum Consultivo Econômico Social os diferentes 

representantes do setor privado poderão, ao enviar suas propostas para o GMC, 

influir no rumo do Mercosul. É importante lembrar que a Comissão Parlamentar 

Conjunta do Mercosul teve seu papel em parte acrescido, já que suas 

recomendações deverão ser consideradas pelo GMC. 
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Uma dificuldade que o Fórum Consultivo Econômico Social poderá 

enfrentar diz respeito à disposição que terá o GMC de acatar suas 

recomendações. Caso o GMC não demonstre disposição de considerar 

efetivamente as propostas que surgirem do Fórum, ele correrá o risco de se 

esterilizar. No entanto, na hipótese de surgimento deste problema, os membros do 

Fórum Consultivo Econômico Social, que são representantes do setor privado, 

nada poderão fazer para solucioná-lo. Devido à grande heterogeneidade dos seus 

membros, é possível prever que a participação não será fácil. As representações 

nacionais presentes no Fórum desde 1995 têm sido, em geral, as dos 

empresários, das centrais sindicais e das associações de consumidores, havendo 

algumas diferenciações entre os Estados-membros. O objetivo de ampliar a 

legitimidade do processo de integração regional sugere a necessidade de 

mecanismos de representação melhor estruturados, de forma a garantir, ainda 

que indiretamente, a participação de outros setores sociais, organizações não-

governamentais, comunidades científica e acadêmica, instâncias de governo 

subnacionais (estados, províncias, prefeituras). As experiências de integração em 

curso no plano internacional demonstram que a capacidade de cada Estado atuar 

com legitimidade constitui poderosa alavanca para fortalecer o poder de 

negociação, a confiança e, portanto, a capacidade de defesa de interesses 

(LAFER e FONSECA JR., 1994). 

4. Conclusões 

Dessa forma, voltando à questão de identificar uma possível estratégia do 

movimento sindical para o Mercosul, podemos concluir que não parece ser 

suficiente uma ação pautada apenas no “internacionalismo”, já que ele é limitado 

em sua capacidade de influenciar de fato a conformação do bloco regional. Mais 

do que isso, a existência de interesses divergentes, como no caso do setor 

automobilístico, é um fator de inibição da cooperação entre os sindicalismos dos 

quatro países. Os atores sociais e mesmo o movimento sindical não são imunes a 

esta inibição. A capacidade dos governos nacionais de formular um regime 

automotivo estimulador da produção, das vendas e dos investimentos — objetivo 

buscado na Argentina em 1991 e 1992 e no Brasil em 1995 e 1996 — estimula 

posicionamentos na cadeia produtiva e nos grupos sociais interessados. A defesa 
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da renda e do emprego pode ocasionar fissuras quando surge como possibilidade 

de soma zero, isto é, se há maiores investimentos num país, haverá menores no 

outro. Existe também a questão da capacidade de formulação de políticas 

compensatórias. Se a União Aduaneira e a Tarifa Externa Comum (TEC) colocam 

em risco setores débeis e sem escala, como seria o setor de peças e mesmo de 

montagem CKD no Uruguai, a busca de consolidação da integração sugere 

concessões compensatórias (BIANCHI, 1995; PASTOR E WISE, 1994). 

Por outro lado, a defesa do Estado nacional-desenvolvimentista ou do 

Estado de bem-estar social também não é uma alternativa suficiente para o 

sindicalismo do Cone Sul, em razão da profunda crise em que se encontram 

esses modelos. Mesmo porque este posicionamento não encontraria apoio 

relevante nos demais grupos sociais, econômicos e políticos, exceto naqueles que 

estão sendo negativamente afetados pela integração e pela abertura econômica. 

Além desses problemas estratégicos, o movimento sindical terá que 

enfrentar desafios mais imediatos para tornar efetiva sua participação no 

Mercosul.  

O primeiro deles se refere à pouca importância atribuída ao processo de 

integração por parte de algumas correntes das opiniões públicas nacionais, 

principalmente a brasileira, nele envolvidas. Este é um problema central porque a 

capacidade de mobilização dos sindicatos se dá diretamente em função do 

interesse demonstrado pelas sociedades nas quais atuam. 

Para outros atores sociopolíticos envolvidos com o processo de integração, 

particularmente os governos, ao contrário, ao menos no início da integração, o 

pequeno interesse pelo Mercosul não precisa ser necessariamente encarado de 

maneira negativa (MORAVCSIK, 1994). A popularização do bloco regional pode 

fazer com que aumentem as condições para a mobilização dos negativamente 

afetados pela integração. A teoria da integração utilizada em pesquisa que 

realizamos sugere que a mobilização dos negativamente afetados tende a ser 

maior porque os beneficiados normalmente não se mobilizam com tanta 

intensidade. Por isso, quando surgem resistências, é mais fácil lidar com elas num 

ambiente menos mobilizado. 
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As condições para a mobilização são particularmente difíceis num processo 

de integração regional como o do Mercosul. No caso sindical, a razão deriva do 

fato que sua estrutura institucional é nacional, enquanto o processo de integração 

se dá num plano regional. Assim, os instrumentos que os sindicatos dispõem para 

sua atuação não são inteiramente adequados ao contexto de um bloco regional. O 

caso da União Européia demonstra ser demorado o processo de adaptação. 

É diferente a situação para outro ator envolvido com a integração: as 

empresas transnacionais. A dimensão para a ação dessas empresas é tripla: 

local, no âmbito nacional em que estão instaladas; regional, em casos como o do 

Mercosul, em que possuem uma estratégia que abarca diferentes mercados 

vizinhos; e global. Os sindicatos são organizados nacionalmente e, em alguns 

casos, como o brasileiro, em nível municipal, tendo como principais interlocutores, 

além dos próprios empresários, os Estados-nacionais. As conseqüências do 

incremento do comércio internacional são, portanto, diferentes para esses dois 

atores: enquanto as empresas transnacionais têm diferentes opções de reação ao 

novo ambiente, o movimento sindical, da mesma forma que as empresas 

nacionais, por enquanto, contam com opções restritas.  

Assim, se as condições de atuação para uma corporação internacional se 

tornam desfavoráveis num país envolvido com um processo de integração 

regional, ela pode continuar a atingir esse mercado instalando-se em outro país 

participante do bloco, ou pode simplesmente procurar fora do âmbito regional 

outros países que ofereçam melhor remuneração para seus investimentos. O 

mesmo não se dá, contudo, com as empresas nacionais e os sindicatos, que só 

podem contar com seus próprios espaços nacionais, ao menos de acordo com os 

paradigmas vigentes até o final do século XX.  

Essa diferença ajuda a explicar as divergências que surgiram entre 

empresas de autopeças, movimento sindical e montadoras na discussão do 

regime automotivo brasileiro. Os primeiros assumiram, através do Sindipeças e do 

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, uma postura parcialmente protecionista e 

crítica em relação às propostas dos representantes governamentais, enquanto 

que a última, por meio da Anfavea, ofereceu menor resistência às formulações 

governamentais, ainda que com contradições significativas. Ou seja, enquanto as 
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empresas do setor de autopeças e os sindicatos são majoritariamente nacionais 

e, portanto, possuem menos opções estratégicas, as montadoras são 

transnacionais e podem aproveitar dinamicamente as vantagens dos regimes 

automotivos argentino e brasileiro. 

Constatamos, portanto, que o movimento sindical, assim como as empresas 

nacionais, detêm poucas opções para sua atuação. O sindicalismo, em alguns 

contextos, possivelmente encare os trabalhadores de outros países como 

concorrentes que colocam em perigo o nível de emprego da classe trabalhadora 

nacional, como ocorreu, por exemplo, no caso do Nafta. Por outro lado, as 

possibilidades do movimento sindical se adaptar a um mundo globalizado são 

maiores do que as das empresas nacionais, já que essa adaptação depende da 

forma de organização que ele decidir assumir, enquanto que estas têm que 

enfrentar obstáculos estruturais, como o montante de capital de que dispõem, a 

tecnologia, a capacidade comercial, a estrutura de custos, a qualidade.    

Assim, e uma vez que as atuais transformações pelas quais passa o mundo 

tornam insuficientes os instrumentos que o movimento sindical dispõe para 

defender os interesses dos trabalhadores, é necessário que se criem novos 

instrumentos para sua atuação. No caso do Mercosul, o estabelecimento de níveis 

de coordenação inusitados para o sindicalismo do Cone Sul, principalmente 

através da Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS), 

representa um passo nessa direção. Entretanto, para alcançar uma presença 

realmente efetiva nesse processo de integração, o movimento sindical precisa 

avançar mais.  

O caso brasileiro é um bom exemplo dessas dificuldades se considerarmos 

o que  ocorreu em certos setores, como o agrícola, pois neste caso particular a 

coordenação nem sempre existiu em nível regional e nem mesmo nacional. 

Assim, como analisado na pesquisa desenvolvida, devido ao pequeno peso 

numérico dos trabalhadores rurais nas outras centrais participantes da CCSCS e à 

postura de algumas delas em relação à reforma agrária, a CUT brasileira decidiu 

procurar outros parceiros fora do âmbito da Coordenadora para atuar em resposta 

aos problemas rurais do Mercosul. Portanto, a CCSCS teve pouca serventia para 

a atuação do sindicalismo rural em relação ao Mercosul.  
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Assim, por este exemplo, fica evidenciado que será necessária forte 

vontade na busca de uma organização mais adequada à ação internacional por 

parte do movimento sindical, pois ela terá que enfrentar vários tipos de problemas: 

de ordem histórica, já que foi sempre no âmbito nacional que a atuação sindical 

se deu, o que ocorreu mesmo no período de apogeu do internacionalismo 

proletário; de ordem material, ligados aos enormes recursos que serão 

necessários para uma ação internacionalista; de ordem política, muito importantes 

e que dizem respeito à disposição de enfrentar interesses já consolidados nos 

diferentes sindicalismos nacionais. 

Além desses problemas institucionais, existem entretanto também 

problemas culturais para a participação sindical no Mercosul, provavelmente até 

mais graves que os primeiros. O mais sério deles, como tivemos ocasião de 

discutir, é a lógica imediatista que marca a atuação sindical, baseada por exemplo 

em campanhas salariais. Mas como o Mercosul é um processo lento, com 

implicações a curto, médio e longo prazos, o sindicalismo deverá ter em conta a 

necessidade de modificar sua forma de atuação, imprimindo-lhe uma dimensão 

claramente estratégica. Aliás, o mesmo se coloca para os empresários e mesmo 

para os Estados. A lógica imediatista impede que energias, capacidades e 

recursos sejam convenientemente alocados para o fortalecimento dos objetivos 

estratégicos. Estudos, coordenação, mobilização, são todos fatores que serviriam 

aos interesses regionais, nacionais e setoriais. 

Um fator adicional complicador da atuação sindical no Mercosul é o ritmo da 

integração regional. A equalização dos direitos e das conquistas a partir dos níveis 

superiores alcançados nos quatro países assim como o livre fluxo do fator de 

produção trabalho seriam as principais questões do ponto de vista dos 

trabalhadores. Mas estas metas estão colocadas num horizonte distante, a serem 

discutidas quando o Mercosul se efetivar como mercado comum. Quando isto 

ocorrer, será inevitável a tendência à homogenização das normas trabalhistas 

comuns aos quatro países. Na nova situação, poderá ganhar nova força a idéia da 

elaboração de uma Carta Social ou de Direitos Fundamentais, de acordo com os 

padrões propostos pelas Centrais Sindicais a partir de 1991. Assinale-se que esta 

perspectiva de homogeneização deverá acentuar o debate entre os trabalhadores, 
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porque a possibilidade de estabelecimento de standards de acordo com os níveis 

superiores é, no melhor dos casos, improvável, colocando a necessidade de 

mecanismos transitórios e compensatórios. 

No entanto, as entrevistas realizadas com funcionários do governo brasileiro 

envolvidos com o Mercosul indicam que estes são desenvolvimentos ainda 

longínquos; assim, não é realista a curto prazo basear a participação sindical no 

Mercosul na reivindicação da assinatura de uma Carta Social ou de Direitos 

Fundamentais. Por outro lado, os governos dos países envolvidos com o Mercosul 

sugerem que no atual momento do bloco regional, de União Aduaneira 

incompleta, o máximo que se pode esperar da agenda social é uma coordenação 

das políticas governamentais, o que parece ser pouco, não apenas frente às 

reivindicações sindicais, mas também frente à necessidade de obtenção de 

razoável consenso social para o projeto de integração, necessário para sua 

consolidação. Constata-se, dessa forma, que possivelmente diferenças no timing 

previsto para a integração regional por parte de governos e do movimento sindical 

na verdade refletem objetivos diversos para Mercosul. 

Assim, se por um lado não é realista a insistência no “programa máximo” 

que a versão sindical da Carta Social ou de Direitos Fundamentais sugere, 

também o “programa mínimo” é na prática insuficiente, não tendo levado, como 

vimos na atuação do SGT-11, a nenhum resultado concreto, o que é preocupante, 

se levarmos em conta que um Mercado Comum tende necessariamente à livre 

circulação da força de trabalho, a qual terá que ser antecedida por medidas 

preliminares. Estas medidas, mesmo que limitando momentaneamente alguns 

interesses nacionais, serão facilitadas se tiverem seu caminho preparado por uma 

negociação entre os governos, empresários e trabalhadores interessados. 

A partir da identificação das dificuldades para a atuação no Mercosul, pode-

se visualizar que formato teria um programa positivo do movimento sindical para a 

integração regional. Este programa deve combinar duas estratégias já trilhadas 

pelo movimento: ação internacionalista e influência sobre as políticas públicas 

nacionais. 
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A atuação internacionalista coloca-se como necessidade em virtude das 

exigências impostas pela globalização. Se o capital ignora fronteiras, o trabalho 

terá que fazer o mesmo. A forma como o capital tem se organizado pode 

favorecer esse processo, fazendo por exemplo que não só se produzam partes de 

um automóvel em diferentes países, mas que os trabalhadores que o produzem 

também se articulem em nível internacional. O que, no limite, pode mesmo dotar a 

divisão internacional do trabalho de um novo significado, não apenas levando à 

especialização entre os países, mas também a uma verdadeira complementação. 

Ao mesmo tempo, a preservação da qualificação do trabalho se torna questão 

essencial (HOFFMANN e HOFFMANN, 1997), o que sugere que a 

desregulamentação dos direitos seja negativa para a competitividade, ao menos 

como tem sido aplicada na perspectiva neoliberal. 

Embora a globalização enfraqueça o papel dos Estados-nacionais, é ainda 

em torno deles que se estruturam as relações internacionais. Portanto, se um ator 

sociopolítico quiser exercer alguma influência sobre seu próprio destino, terá que 

agir no âmbito nacional, tendência essa que, num caso como o do Mercosul, é 

reforçada pela existência no bloco de uma “estratégia de dois níveis”, em que 

governos utilizam-se do processo de integração com o objetivo de influenciar os 

acontecimentos nacionais, como foi amplamente discutido pela teoria 

intergovernamentalista. 

Em razão desses fatores, o movimento sindical para exercer seu papel terá 

que contribuir para a elaboração de um projeto que, além de levar em 

consideração os interesses dos trabalhadores, seja capaz de obter apoio nas 

diferentes classes e grupos sociais, imprimindo uma direção intelectual e moral 

nas variadas sociedades civis em que atua. 

O sindicalismo procurou fazer isto no Mercosul, tendo agido desde 1991 de 

acordo com uma “estratégia de inovação” e não uma “estratégia de oposição” 

(ALLEN, 1990). O problema é que mesmo tendo o sindicalismo apresentado 

propostas para a integração regional, ele não deixou de atuar no Mercosul de 

forma defensiva. Sua participação no bloco econômico baseou-se num projeto por 

nós chamado “bolivariano”, que não oferecia alternativa para a integração. Em 

parte, esse projeto proporcionou argumentos para resistir ao curso que a 
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integração tomou. A percepção por alguns atores sociais de que os seus custos 

setoriais seriam mais elevados do que os ganhos líquidos teria estimulado essa 

resistência. 

A hegemonia alternativa pensada pelo sindicalismo para o Mercosul 

baseava-se numa possível aliança entre representantes de setores econômicos 

que seriam afetados negativamente pela integração: no Brasil, os setores 

agroindustrial, de bens-de-capital e eletrônico. Constata-se então que a coalizão 

social defendida pelo movimento sindical teria caráter defensivo, apoiando a 

manutenção de aspectos do status quo ante. No Uruguai, o acordo entre o PIT-

CNT e a Câmara de Indústrias do Uruguai (CIU), em determinado período (1993), 

foi formalizado num Comunicado Conjunto cujo objetivo foi sinalizar para o 

governo a necessidade de um pacto nacional para melhor negociar as parcerias 

do Mercosul. Na Argentina, a mediação do governo peronista teve papel 

semelhante (VIGEVANI, 1997). 

O maior empecilho à formação de uma aliança sólida desse tipo foi a 

dificuldade na identificação dos efeitos do bloco regional sobre os diferentes 

setores. Ou melhor, a integração entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai ainda 

tem o sentido de alargamento dos mercados dos quatro países, podendo 

beneficiar setores econômicos pouco competitivos no plano mundial, embora 

competitivos no plano regional. Conseqüentemente, mesmo que os 

representantes desses setores sejam tendencialmente contrários a um 

aprofundamento da integração que resulte em uma maior exposição à competição 

mundial — por exemplo, uma área de livre comércio americana ou uma com a 

União Européia —, não são contrários ao Mercosul em seu atual estágio. É o caso 

do setor de bens-de-capital no Brasil e dos empresários do Rio Grande do Sul, 

que inicialmente contrários à integração, foram por ela beneficiados. 

Nesta conclusão é importante assinalar que, até certo ponto, o movimento 

sindical foi atraído para a órbita da coalizão que sustentou o Mercosul, inclusive 

porque participou do processo de integração. Assim, a decisão fundamental para 

os sindicatos foi participar (PANEBIANCO, 1990), conferindo ao bloco regional 

maior legitimidade, já que, apesar das constantes críticas, com sua participação 
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este ator implicitamente aceitou o princípio de que a integração era algo 

desejável. 

A outra alternativa para o movimento sindical em relação ao Mercosul era 

não participar do processo, restringindo sua atuação apenas à denúncia de que a 

integração que está sendo promovida atende somente aos interesses comerciais. 

Este comportamento, contudo, levaria o sindicalismo inevitavelmente a um maior 

isolamento e implicaria sua não influência sobre qualquer aspecto da integração. 

Portanto, apesar dos parcos resultados obtidos com a participação sindical nos 

órgãos do Mercosul, é possível considerar sua opção de agir dentro do bloco 

regional como a mais acertada. Mesmo que essa participação não tenha 

produzido resultados expressivos, o reconhecimento da importância da atuação 

sindical no bloco por parte dos governos e dos outros atores sociopolíticos 

garante que os representantes dos trabalhadores serão consultados nas próximas 

etapas da integração. 

Boa parte dos problemas relativos à atuação sindical na integração do Cone 

Sul deriva do momento histórico em que ela se dá. Momento histórico que é de 

crise, encruzilhada entre o Estado nacional-desenvolvimentista em declínio e um 

novo modelo de Estado que, ao que tudo indica, através de políticas liberalizantes 

procurará buscar a inserção do bloco regional num mundo em que os fluxos de 

capital entre países se tornam cada vez mais freqüentes e menos controlados. 

Como notou Gramsci, crise é precisamente aquele momento em que o velho 

ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. Portanto, é mais fácil perceber o 

que está declinando — no caso, a decadência do nacional-desenvolvimentismo — 

do que definir o que surgirá. Inclusive porque as perspectivas abertas estão 

repletas de incógnitas. 

Este novo contexto em formação favorece as empresas, particularmente as 

transnacionais. Mas mesmo neste caso é pouco provável que elas venham a 

prescindir dos Estados-nacionais. Até este fim do século XX e início do século 

XXI, apenas os Estados podem garantir a existência de regras de convívio 

civilizado entre as próprias empresas, evitando que elas se envolvam num 

permanente conflito de todos contra todos. Assim, é a esfera da política e do 

diálogo que torna possível a existência da esfera econômica e da competição. 
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De qualquer forma, para o movimento sindical, é preciso ter em conta que o 

novo contexto em formação aparentemente não o favorece. Enquanto na 

experiência latino-americana do populismo o sindicalismo foi um dos pilares da 

ordem política, é precisamente a legislação trabalhista concedida pelo populismo 

um dos principais alvos da desregulamentação e da liberalização. Aparentemente, 

portanto, os trabalhadores não seriam vistos como parceiros prioritários na nova 

hegemonia em vias de constituição nos países do Cone Sul, o que, por outro lado, 

não é inevitável e pode ser modificado através da prática dos diferentes atores 

sociopolíticos, nela incluída a competência que venham a demonstrar na 

formulação de políticas abrangentes, nos planos nacional e regional. 

Ao menos em parte, se o movimento sindical se capacitar para o objetivo de 

elaboração de projetos para a integração que contem com sustentação social e 

política poderá aumentar sua possibilidade de atrair outros setores, influindo sobre 

o perfil do bloco e sobre as políticas públicas nacionais. Esta perspectiva coloca-

se em relação ao Mercosul, mas também com urgência em relação a outros 

temas, como é o caso do debate sobre a ALCA (Associação de Livre Comércio 

das Américas), cuja agenda atropela crescentemente outras prioridades e que não 

pode ser desconhecida. 

A fase da integração que se iniciou em 1° de janeiro de 1995 com o 

estabelecimento da TEC, abre novas perspectivas para a participação sindical. A 

União Aduaneira incompleta eleva a importância do Mercosul para os 

trabalhadores e para o conjunto das sociedades envolvidas com o bloco regional. 

A criação do Fórum Consultivo Econômico e Social (FCES) propicia ao movimento 

sindical um novo espaço para sua atuação, não se restringindo mais ao Subgrupo 

de Trabalho de Relações Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social, o antigo 

SGT-11, hoje SGT-10. 

Existem duas opções principais em relação às questões do trabalho na 

integração do Cone Sul: a) serem encaradas de maneira espontânea, esperando 

que os diferentes agentes presentes no mercado cheguem livremente à melhor 

solução; b) serem vistas de forma política, o que significa que os atores devem 

chegar a um acordo que possa controlar a forma que elas assumirão. Podemos 

afirmar que a segunda opção interessa diretamente aos sindicatos, pois ampliaria 
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a participação dos setores sociais e econômicos, levando também à consolidação 

do processo de integração regional. 
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