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RESUMO 

Este trabalho visa analisar o histórico popular participativo sócio laboral nos processos 
decisórios do Mercado Comum do Sul, bem com estudar a  importância da participação da 
sociedade civil nesta mesma dinâmica integrativa. Sendo assim, o objeto de estudo desta análise 
são mecanismo institucionais de participação social, marcos normativos e a dinâmica 
participativa da sociedade civil no próprio MERCOSUL, enfatizando o debate a respeito dos 
enfoques sociais e laborais em relação ao aprofundamento econômico de suas dinâmicas 
comerciais. Este estudo trabalha com três linhas hipotéticas, sendo: a primeira a ideia de que 
houve avanços em matéria de participação social no escopo institucional do bloco, em especial 
na primeira década do milênio; a segunda é a hipótese de que esses avanços, apesar de 
relevantes, foram incapazes de alterar a lógica e caráter consultivo da sociedade civil nos 
processos de integração; e a terceira de que o MERCOSUL carece de canais participativos bem 
desenvolvidos de caráter estrutural/institucional direcionados a sociedade. O presente trabalho 
é de natureza teórica, apresentando uma análise técnica dos dados obtidos, tanto de fontes 
primárias como atas, livros e bases de dados, quanto de fontes secundárias como artigos e teses. 
O desenvolvimento analítico da pesquisa bibliográfica foi feito por meio dos conceitos de 
desenvolvimento institucional, integração regional e mecanismos participativos.  
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1 INTRODUÇÃO  

O período histórico que compreende a consolidação do MERCOSUL como significante 

agente regional está inserido em um cenário político e econômico global de transição, sendo 

assim, não é de se surpreender que sejam observadas cada vez mais insurgências de conflitos 

na arena global que influenciam a dinâmica desta instituição regional bem como a dinâmica 

doméstica dos países, principalmente nos assuntos que tocam o tema do desenvolvimento 

sustentável e do crescimento econômico. Este novo cenário essencialmente multipolar traz 

consigo novas demandas e movimentos em âmbito global que, apesar de não terem alterado o 

caráter dominante das potências estadunidenses e anglo-saxônicas em relação aos outros atores 

internacionais, implicará em uma mudança na lógica do funcionamento da relação entre esses 

estados com os outros atores internacionais. Essa mudança também se reflete no dinamismo e 

na relevância de blocos regionais e de suas instituições, o que se deve aos efeitos sócio 

econômicos de um período de hiper globalização e a insurgência da crise sanitária enfrentado 

por inúmeros países em efeito a pandemia recente do COVID-19. 

 A importância destes aspectos propriamente mutáveis e sensíveis ao contexto sócio 

político, para este estudo, se refere a como eles afetam os contextos domésticos de países em 

processo de desenvolvimento econômico e social, pois esta crise afeta o centro produtivo e de 

consumo de países politicamente desestruturados. Neste novo cenário, a expansão de agenda e 

a análise dos efeitos socio econômicos tanto das ações dos Estados quanto do Bloco e suas 

vertentes institucionais se faz de extrema importância, sendo necessário englobar o debate 

trabalhista e sustentável nas relações de mercado entre fronteiras. Contudo, apesar de uma 

influência direta da dinâmica comercial e trabalhista integrativa nas populações nacionais, 

principalmente nas camadas mais vulneráveis, ser uma grande justificativa a um enfoque sócio 

laboral,  uma participação social bem desenvolvida dentro do escopo do MERCOSUL não é 

ainda realidade.  

O planejamento e processo de formação de agenda intrínseco a dinâmica integrativa 

regional tem um significativo potencial de influência nos outcomes oriundos de um bloco 

regional, e isso implica caráter de importância, consequentemente, aos atores que participam 

desse processo e a sua disposição de poder relativo, para além do próprio debate. Contudo, 

apesar de suas indiscutíveis importâncias, o futuro do papel e da relevância desses atores 

regionais que regem sua inserção – corpo MERCOSUL - depende do resultado de seus atuais 

posicionamentos, vindo a validar ainda mais sua presença na arena internacional, ou a minar 
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sua reputação e capacidade tanto  de gerir este ambiente econômico baseado em um modelo de 

desenvolvimento regional quanto a capacidade de se pensar uma maneira de regular e mitigar 

os impactos dessas relações de mercado nas populações nacionais.  

Nesse sentido, a proposta do trabalho é fazer uma análise descritiva sobre o processo 

participativo da sociedade civil na formulação e definição da agenda dessa organização tendo 

como base de justificativa a importância das relações institucionais dentro das esferas 

econômicas e sociais, fazendo juntamente uma leitura da consolidação de propostas de caráter 

estrutural direcionadas aos processos de integração do MERCOSUL. A estrutura da análise 

proposta foi diferenciada em três partes, sendo a primeira, e principal, referente a análise de 

mecanismos legais e institucionais de participação e influência da sociedade civil no bloco, 

tendo como base as atas de reuniões dos órgãos de representação social, (SGT’s, FCES entre 

outros), o Tratado de Assunção e Protocolo de Ouro Preto, intervenções do GMC, Conselho 

Consultivo Laboral e Empresarial, as Declarações Socio laborais do MERCOSUL e 

ferramentas similares que auxiliem na leitura da dinâmica institucional do bloco. 

A segunda parte se refere a discussão da baixa participação dessa sociedade no 

MERCOSUL, analisando seus elementos causais e seu impacto no reforço dessa lógica 

participativa na esfera econômica e trabalhista dos Estados membros, enquanto a última se 

encarrega de tentar compreender qual a relevância da sociedade civil quanto ao planejamento 

econômico das dinâmicas de regulamentação trabalhista do bloco, por meio da análise técnica 

das informações obtidas, principalmente, de documentos normativos acatados e propostos no 

corpo institucional do MERCOSUL. Tendo sido apresentada esta leitura, será feita a 

contraposição da caracterização do bloco como espaço comercial com a expectativa do 

desenvolvimento de um espaço econômico e social de alcance regional, a partir do estudo das 

iniciativas de reforma institucional e das bases institucionais que regem a sua base participativa. 

2. PARTICIPAÇÃO SOCIAL INSTITUCIONAL NO MERCOSUL  

2.1 O HISTÓRICO E A AUSÊNCIA SOCIAL 

O MERCOSUL, apesar de ter sido criado com o intuito de reger as dinâmicas 

integrativas comerciais entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai (GODOY,2008), 

atualmente conta uma agenda expandida, dando lugar a um espaço de debates sociais 

historicamente marginalizados no escopo institucional do bloco. Contudo, nem sempre este 

debate se fez presente na organização, e este fator de inclusão tardia apresentou tanto 

motivações quanto barreiras estruturais que valem a análise. 
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O MERCOSUL, estabelecido pela assinatura do Tratado de Assunção na data de 26 de 

março de 1991, foi estruturado e planejado por meio da vontade e percepção política 

presidencial dos países signatários; devido a esse aspecto segregador quanto ao atores e setores 

envolvidos no plano integrativo, não se detecta disposição de mecanismos e palcos para o 

desenvolvimento do tema de políticas sociais e conflitos na esfera trabalhista. O baixo nível de 

envolvimento social também é notado em outros fatores: como afirma Godoy (2008) em seu 

trabalho sobre direitos fundamentais do trabalho no MERCOSUL, a presença indetectável da 

sociedade civil se expressa fortemente na surpresa com a qual a assinatura do tratado foi 

recepcionada pelos parceiros sociais da região do bloco. 

Este processo de postergação das questões quanto ao impacto socio laboral das 

dinâmicas regionais do bloco mantiveram o mesmo sem a capacidade e incentivo de produzir 

uma base jurídica harmonizada em áreas chaves. O debate quanto a harmonização de aparatos 

legais também se justificou pela demanda de normativas comuns aplicáveis, facilitando o 

processo de troca entre sistemas que atualmente apresentam cada um sua peculiaridade jurídica.  

Contudo, como será discutido adiante, devido a conflitos quanto a inserção do enfoque socio 

laboral e divergências dentre os próprios parceiros sociais integrativos, a questão social ficou 

reservada a pontuais focos no debate e na estrutura institucional durante o período de 

consolidação do MERCOSUL.  

Tratando-se dos órgãos de promoção e controle, são tidas quatro articulações 

institucionais quanto aos temas sociais e laborais:  

 

Na agenda normativa do MERCOSUL, durante o mesmo período, também foi notado em 

minhas pesquisas em site oficial do bloco que houve um baixo fluxo em relação aos temas sócio 

laborais ou que envolvem a dinâmica do mercado de trabalho. Foram registrados apenas três 

protocolos e uma reunião central, dos quais derivaram emendas e atualizações posteriores; após 

1995, há um hiato de sete anos até que se volte a debater tais questões1.  

 
1 Dados retirados da base normativa online dos Órgãos decisórios do MERCOSUL. 
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Além dessa linha temporal apresentada, fora notada também nesta análise a natureza do 

encaminhamento das questões sociais e trabalhistas na agenda do MERCOSUL. Apesar de ser 

claro o mínimo envolvimento instrumental e a ausência de espaço do debate quanto a 

harmonização jurídica, as normativas propostas e acatadas se referem a manutenção e 

facilitação das relações de troca de serviços entre prestadores dos diferentes Estados membros, 

instituindo as bases e diretrizes a serem pautadas nessas relações e possibilitando o 

reconhecimento da formação profissional de seus trabalhadores:  

 

Apesar de seu caráter facilitador, não deixam de ser aspectos importantes quanto a 

atuação regular de trabalhadores e garantia de acesso a diferentes mercados de trabalho por 

meio da dinâmica comercial gerada no bloco; esta favorece, por si só, o crescimento da 

demanda de uma diversificação e aprofundamento sociolaboral ao passo que novas relações de 

trabalho se consolidam, trazendo consigo também novo caráter de conflitos trabalhistas. 

2.2 APROFUNDAMENTO SOCIO LABORAL  

Com o início dos anos 2000, junto à onda de democratização na qual se encontrava a 

América do Sul, o debate social emerge com mais força na estrutura institucional do 

MERCOSUL, levando consigo o debate laboral. Este fenômeno é compreensível, tendo em 

vista a caracterização comercial do bloco e as ondas de crises financeiras enfrentadas em escala 

global, favorecendo o apelo civil popular a uma maior regulamentação trabalhista e 

previdenciária.  

 Este novo processo de inserção e expansão de agenda é notado mais claramente no 

corpo normativo do MERCOSUL,  se exemplificando, por exemplo, na criação do Instituto 

Social do MERCOSUL, da Unidade de Apoio à Participação Social, do Plano Estratégico de 

Ação Social do MERCOSUL, na instituição da Cúpula social, do processo de Prestação Social 

de Contas no MERCOSUL e da Declaração Socio Laboral do MERCOSUL.  

Com relação aos parceiros sociais do setor empresarial e aos assuntos propriamente 

laborais, destacam-se as diretrizes estratégicas do MERCOSUL para a promoção do 

crescimento de empregos, a criação do Fundo para micro, pequenas e médias empresas, do 
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Fórum Empresarial e  nas diretrizes de trabalho no comercio internacional para a autonomia 

econômica das mulheres. Estas informações são de livre consulta no site oficial do 

MERCOSUL, aspecto o qual permitiu tal análise.  

Neste contexto, pode-se dizer que foi presenciado um processo de inserção participativa 

social e empresarial, sem consolidação de garantias legais amplas e harmonizadas, deixando de 

lado o aprofundamento institucional do bloco quanto a questão de direitos e garantias 

trabalhistas das relações ensejadas dentro do próprio MERCOSUL.  

 

 

 

2.3 PRINCIPAIS CARACTERIZAÇÕES NORMATIVAS  

 Dos quadros construídos acima, é possível realizar uma análise mais aprofundada do que 

significaram estes marcos normativos por meio da leitura de seu registro documental. Os 

protocolos e reuniões que mais se destacaram durante a pesquisa em questão de relevância 

institucional serão analisados a seguir, se referindo principalmente aos temas da facilitação de 

acesso a mercados de trabalho e ação produtiva democrática, promoção do crescimento do 

emprego na região intrabloco e consolidação da ação sócio laboral.  

 

 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 1990 – 2000 

 Dentre as normativas citadas, a “Reunião de  Ministros do Trabalho” (1991) se destaca não 

pelo seu conteúdo, visto que sua ata não apresenta grandes diretrizes quanto a ação social e aos 
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mecanismos avistados na estruturação de sua agenda. Sua relevância se expressa, na verdade, 

no fato de que este encontro serviu para instituir que fossem realizadas periodicamente reuniões 

oficiais entre os ministros do trabalho dos países do bloco, a fim de intercambiar informações 

e coordenar políticas trabalhistas conjuntas. Este documento apontou a necessidade de que os 

aspectos trabalhistas sejam adequadamente tratados de modo a assegurar que o processo de 

integração seja acompanhado de uma efetiva melhora nas condições de trabalho nos países da 

sub-região (MERCOSUL/CMC/DEC N°16/91). 

 O segundo marco ressaltado nesta análise será o “Protocolo de cooperação e assistência 

jurisdicional em matéria civil, trabalhista e administrativa entre os Estados Partes do 

MERCOSUL” (1992). O protocolo apresentado faz uma caracterização do cenário jurídico no 

processo integrativo, afirmando que é necessário estabelecer um âmbito jurídico que permita 

aos cidadãos e residentes permanentes o acesso à justiça dos Estados Partes em igualdade de 

condições (MERCOSUL/CMC/DEC. N° 05/92). Desta maneira, o documento propõe que seja 

feita uma série de estruturação legal que facilite e amenize os processos burocráticos ensejados 

no MERCOSUL – esta ação é justificada e ratificada a fim de, como aponta o documento, 

simplificar as relações  e igualar as tramitações jurisdicionais em matéria civil, comercial, 

trabalhista e administrativa entre os Estados Partes. Para além deste tipo de iniciativa, se viu 

insurgir novas instrumentalizações voltadas ao desenvolvimento tanto da qualidade de oferta 

do emprego quanto da qualidade de oferta de mão de obra no MERCOSUL, o qual contou com 

a adoção de mecanismos de participação conjunta do setor público e privado, a fim de fomentar 

os mercados nacionais e regionais.   

 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 2001 - 2010 

A primeira normativa detalhada que se refere a dinâmica de promoção do crescimento 

e desenvolvimentos dos mercados foram as “Diretrizes Regionais Para a Estratégia de 

Crescimento do Emprego” (2007). Neste documento, logo em sua introdução, se institui a 

necessidade da adoção de diretrizes que orientem a elaboração de Planos Nacionais de 

Emprego, com o objetivo de avançar na geração de emprego decente e trabalho digno 

(MERCOSUL/CMC/DEC. N° 19/07) em coerência com o compromisso acatado no Tratado de 

Assunção em almejar um desenvolvimento econômico e social sustentável.  

Em seu corpo, foram apresentadas duas diretrizes regionais para a estratégia de 

crescimento do emprego no MERCOSUL: a) promoção do desenvolvimento das micro, 

pequenas e médias empresas (MIPeMEs), de cooperativas, de agricultura familiar e a integração 
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de redes produtivas, incentivando a complementaridade produtiva no contexto da economia 

regional; b) orientação de investimentos públicos e privados em mão-de-obra e setores 

estratégicos da economia tais como infraestrutura e novas tecnologias, entre outros 

(MERCOSUL/CMC/DEC. N° 19/07).  O objetivo da promoção do desenvolvimento das 

MIPeMEs é amplo porém direcionado: geração formal do emprego digno, articulação 

financeira pública com fins de concessão de crédito, incentivos fiscais temporários, qualificação 

profissional, inovação e transferência tecnológica, saúde e segurança no trabalho - a todos estes 

objetivos é indicado que seja realizado políticas públicas de apoio visando o incremento das 

economias locais e escalonamento regional.  

A busca por estes aspectos se justificou, no próprio documento, na influência que a 

estrutura produtiva dos países possui no processo de expansão dos postos de trabalho na região, 

sendo ressaltado que o estímulo ao desenvolvimento de micro, pequenas empresas, 

cooperativas e demais formas associativas de produção são capazes de gerar novos postos de 

trabalho. Em complementaridade ao debate quanto ao setor empresarial e de indústria, as 

orientações quanto a investimentos públicos e privados em mão-de-obra desenvolveram a 

questão da qualificação profissional e inserção de grupos de trabalhadores vulneráveis. O 

objetivo desta segunda articulação proposta é diminuir os índices de baixa o de qualificação de 

mão de obra por meio da oferta de serviços públicos de emprego, se justificando tal ação pela 

necessidade da geração de um programa pautado na inserção do trabalhador e na construção de 

sua trajetória ocupacional. 

Outra normativa subsequente referente ao tema laboral, focado no setor empresarial, foi 

a criação do “Fundo do MERCOSUL de Garantias para Micro, Pequenas e Médias Empresas” 

(2008). Nesta tratativa, o CMC aprovou, seu art.1°, o fundo para MIPeMEs envolvidas em 

iniciativas de integração produtiva. Os seus três artigos seguintes tratam da criação e 

estruturação de um Grupo Ad Hoc, ao qual é instituída a função de elaborar um o marco 

normativo para um Sistema de Garantias, considerando as propostas levantadas pelos estados 

membros. Em especial, no art.4°, é colocado ao grupo a possibilidade de propostas ao GMC 

quanto a modalidade de financiamento empresarial, tendo em foco as MIPeMEs integradas no 

processo de aprofundamento do bloco.  

 ASPECTOS INSTITUCIONAIS  2011 - 2021 

 Tratando-se agora de uma relação mais estreita com as populações nacionais, tem-se a 

instituição do “Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL” (2011). No corpo deste 
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plano, é levantada a constatação de que a dimensão social do MERCOSUL se consolidou como 

um dos eixos prioritários e estratégicos do processo de integração Regional, e que a articulação 

de um Plano Estratégico de Ação Social é essencial ao desenvolvimento “específico, integral e 

intersetorial” de ações (MERCOSUL/CMC/DEC. N° 67/10). Junto a ação deste plano, se 

propõe, bem como se aprova, um processo de “Prestação Social de Contas do MERCOSUL” 

(2013), onde o Conselho do Mercado Comum (CMC) considera a participação das organizações 

e movimentos sociais no MERCOSUL importante para o aprofundamento e o êxito do processo 

de integração, bem como para o conhecimento por parte da população dos benefícios e direitos 

emanados do processo de integração (MERCOSUL/CMC/DEC. N° 02/13).  

Sendo assim, o CMC coloca como necessário instrumentalizar o âmbito institucional a 

fim de promover um efetivo conhecimento do MERCOSUL por parte das organizações e 

movimentos sociais. Desta maneira, se instituiu que fosse convocado representantes das 

organizações e movimentos sociais dos Estados Partes (XVL CMC, 11/VII/13, art. 1°) em 

instancia de prestação social de contas para apresentar os “avanços, dificuldades e assuntos 

futuros do processo de integração regional”.   

Finalizando os destaques normativos, se tem instituído o “Fortalecimento da Unidade 

de apoio à participação social” (2015),  a qual apresentou quatro artigos com resoluções 

aprovadas pelo CMC. O primeiro artigo do documento define canal institucional participativo 

estrutural, integrando a Unidade de Apoio à Participação Social à Secretaria do MERCOSUL. 

No artigo seguinte, vale o destaque à ação coordenada a qual ambos os organismos são 

colocados, sendo esta ação expressa junto a representantes do GMC e outras instancias sociais 

do bloco – estes representantes, como mencionados no art.3°, atuarão como um canal de diálogo 

com os parceiros sociais integrativos. O art.4° se debruça sobre as funções a serem atribuídas 

aos dois organismos centrais do plano estratégico, o USP e a SM, quanto a articulação social 

no MERCOSUL e seus eventos junto ao GMC,  administração de financiamentos, manutenção 

de base de dados sobre organizações e movimentos sociais. 

2.4 DEBATE DA HARMONIZAÇÃO JURÍDICA E NATUREZA DOS 

INSTRUMENTOS SOCIAIS DE PROMOÇÃO E CONTROLE 

Como articulado e analisado previamente, as questões sócio laborais se encontraram 

marginalizadas no processo inicial de implementação do MERCOSUL, tanto pela construção 

de cima para baixo da instituição, quanto pela inclusão tardia de instrumentos de participação 

social. Sendo assim, é de interesse compreender os conflitos que motivaram a conduta de 
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enfoque unicamente comercial e os embargos que perpetuaram a difícil difusão de diretrizes 

sociais e trabalhistas por parte do Sub-Grupo de Trabalho N°10.  

Uma das razões comtempladas para o tratamento inicial dado as questões socio laborais 

principalmente no que tange o tema da harmonização jurídica, como apontado por Godoy 

(2008) em seu trabalho, se deve pela prévia existência de um sistema normativo multilateral 

reservado para tais questões, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), somado a dada 

falta de constitucionalidade em matéria socio laboral do MERCOSUL.  

Por esta mesma motivação, não foi incumbido a nenhum grupo/subgrupo de trabalho a 

regulamentação das questões trabalhistas e desta maneira, consolidou-se a base para a 

caracterização de um viés de enforque comercial pela ação do bloco; assim, o MERCOSUL 

acabou por aclamar comprometimento com os princípios e direitos básicos já comtemplados 

em tratados e normas internacionais para tratar das questões trabalhistas e controle da qualidade 

do trabalho para garantir um processo de desenvolvimento econômico condizente com as 

noções de justiça social e superação de assimetrias. Além disso, é levantada a possibilidade de 

que o envolvimento apresentado com o âmbito socio laboral possa representar duas razões 

diferentes e complementares: i) evitar conflitos com grandes interessados na regulamentação 

laboral dos países sul-americanos devido ao fenômeno de dumping social e ii) a existência de 

cláusulas sociais.  

A ausência social e laboral neste processo, certamente, foi notada pelos parceiros sociais 

integrativos, os quais levantaram questionamentos acerca dos acordos técnicos e prazos a serem 

implementados - disputas judiciais e conflitos laborais potencializados pela ausência de uma 

corte regional, bem como possíveis efeitos do próprio processo integrativo como questões de 

competição salarial e imigração foram as principais fontes de preocupação destes atores sociais 

excluídos do plano integrativo. Fora nesse processo de percepção da lacuna social que os atores 

sindicais, empresários e trabalhadores se articularam quanto a alteração desse cenário, como 

será discutido no próximo capítulo; contudo, cabe ressaltar os conflitos internos entre os 

parceiros sociais dentro dos espaços institutos para o debate sociolaboral.  

Atualmente, o escopo estrutural das questões laborais junto ao MERCOSUL se reflete 

na colocação do Subgrupo de Trabalho (SGT) N°10, apresentando como delimitação “Assuntos 

Laborais, Emprego e Seguridade Social”. Inicialmente, em 1991,  os assuntos sócio laborais 

foram atribuídos a um grupo adicional N°11 (segundo a Resolução n. 11/91, do citado Grupo 

Mercado Comum.), sendo  condensado no grupo 10 (GODOY,2008). Este subgrupo de 

trabalho, inclusive pela própria demanda social, se tornará o principal palco de debate socio 
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laboral durante o período de consolidação do MERCOSUL, sendo atribuído ao Grupo Mercado 

Comum, e fora nele que se iniciaram as divergências internas ao setor social e trabalhista.  

Destas divergências, a principal se referia `formulação de uma Declaração Sócio 

Laboral por parte dos parceiros sociais, sendo a natureza jurídica das diretrizes a serem 

propostas o objeto do conflito; contudo, não se tratava apenas da delimitação da natureza 

documental, mas sim da natureza a ser consolidada futuramente para as ações do subgrupo no 

bloco. Logo, podemos dividir em duas bases as quais foram defendidas pelos dois grupos:  

 Representação empresarial: 

Do lado dos empresários, se apresentava um histórico conflito na dualidade entre a 

ameaça e a oportunidade econômica que o processo integrativo representaria. Esse bloco não 

era favorável a uma harmonização jurídica “ótima” devido ao medo de um engessamento nas 

relações trabalhistas. Desta maneira, foi dada preferência ao enfoque a uma lista mínima de 

direitos básicos pautados, principalmente, pela OIT, junto a uma caracterização consultiva e 

não-vinculante, ou seja, sem capacidade de sanção. O argumento deste grupo setorial propõe 

que mercados abertos e mundializados demandam a premissa básica de mecanismos de 

mercado para dinâmicas competitivas a nível internacional para uma melhor inserção 

econômica.   

 Representação trabalhista:   

Na leitura integrativa dos trabalhadores, o processo de integração deveria buscar a 

promoção de um desenvolvimento econômico tendo também em vista a melhoria das condições 

de vida das populações dos Estados membros, como objetivo estabelecido no Tratado de 

Assunção – é proposto que isto seja realizado por meio da instituição de direitos sociais e 

trabalhista coesos (GODOY,2008). Além disso, este setor social incitou o debate de que a 

Declaração Sociolaboral do MERCOSUL apresentasse caráter jurídico integrativo ao Tratado 

do Mercosul, sendo assim incorporada as legislações nacionais. O argumento deste outro grupo 

ressalta que a força de trabalho nos países da região são historicamente precarizados, sendo 

assim se torna necessário oferecer bases jurídicas que garantem que o processo integrativo não 

tome um viés exploratório por parte das populações nacionais; nesta dinâmica, esta prática 

regulatória também serviria como obstáculo prático e legal aos mecanismos de flexibilização 

de leis trabalhista e à prática de dumping social 

Ao argumento em favor da harmonização jurídica por meio de uma Declaração 

Sociolaboral se somou a defesa de que ao mesmo ponto que o fato dos Estados membros 

apesentarem sistemas jurídicos diferenciados seja uma justificativa para se manter processos 
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isolados de regulamentação, também servem como argumento a regulamentação ampla da 

mesma; isto se da ao passo que conflitos referentes a locomoção de mão de obra não é atraente 

para os interessados em uma dinâmica de trocas fluida e de baixo caráter burocrático no âmbito 

do MERCOSUL, expressando que em algum momento será necessário realizar uma 

harmonização dessas dinâmicas.  

“Dessume-se e infere-se do até agora analisado, que o Mercosul ainda não detém 
legislação própria que trate as relações laborais de maneira uniforme. Não podemos 
olvidar, no entanto, que se almejamos a efetivação de um processo integracionista 
retratado pela configuração do Mercado Comum, afigura-se de extrema urgência o 
apressamento e solidificação da harmonização legislativa, atendendo-se à 
globalização que assola o mercado mundial do trabalho, sob pena de, se assim não 
procedermos, permanecermos estagnados perante a realidade.”2 

 A fim de seguir tal premissa, é necessário se colocar no processo de integração a 

diferenciação entre crescimento comercial da região e o desenvolvimento comercial da mesma. 

Contudo, apesar de tais declarações, devido à pressão empresarial e governamental no processo 

de delimitação da natureza jurídica da DSL, o Subgrupo aprovou uma declaração sem poder 

vinculativo, ou seja, sem capacidade de regular as legislações nacionais e de alterar a lógica das 

relações trabalhistas no âmbito do MERCOSUL – o documento apresentava ampla articulação 

temática e se referenciou nas bases das legislações nacionais para regular as relações laborais.  

3  O DEBATE SÓCIO LABORAL NOS PROCESSOS INTEGRATIVOS DO 

MERCOSUL 

 Retomando a linha quanto ao debate sociolaboral no MERCOSUL, o mesmo se iniciou 

justamente devido à assimilação de sua ausência por parte dos atores sociais, que se 

mobilizariam por uma coordenação socio laboral no bloco – inclusive, foi deles que partiu a 

articulação de uma Declaração Conjunta, sendo resultado de sua ação a criação do Sub-Grupo 

de Trabalho N°11 – Assuntos Laborais, no mesmo ano de assinatura do Tratado.  De acordo 

com o autor Godoy (2008), citado anteriormente, apesar de não ter sido estruturado sob bases 

vinculativas, as diretrizes propostas e a criação do subgrupo de trabalho em questão 

apresentavam grande caráter significativo, isto devido principalmente a dois aspectos: para 

além de ocorrer por meio da demanda dos parceiros sociais e respectivas áreas governamentais 

dos países pertencentes ao bloco, representou a primeira ação consolidada em busca de um 

desenvolvimento econômico pautado na noções de justiça social.  

 
2 MARTINS, Eliane; GADIG, Washington. Direito do Trabalho e MERCOSUL, p.1.  
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Sendo assim, pode-se observar uma ampliação do debate de agenda em relação a direitos 

e criação de um espaço de revisão e análise crítica no escopo da instituição. Infelizmente, apesar 

destes avanços, é notada falta de definição clara das tarefas a serem cumpridas na consolidação 

de princípios e direitos, e este aspecto, ao se somar com a amplitude acatada pelo subgrupo, 

gerou uma dinâmica de propostas ineficazes avanços em matéria socio laboral.  

 Não muito tempo depois de iniciado tal debate, em setembro de 1993, em uma reunião 

do Grupo Mercado Comum, se institui que fossem realizadas trocas estatísticas e diretrizes 

quanto as tarefas e necessidades entre a Comissão dos institutos de estatística SGT nº 10, a 

Comissão das Migrações SGT nº 2 e do Comitê do Emprego SGT nº 11, a fim de maximizar o 

resultado de seus trabalhos. Além desta integração, outro processo insurgiu durante este mesmo 

período, o qual foi a proposta da primeira Carta Social do Mercosul.  

Elaborada pela Coordenadoria de Centrais Sindicais do Cone Sul, nesta diretriz de 

destaca a importância das áreas sociais na integração e a necessidade de se almejar melhores 

condições de trabalho e vida para as populações do países signatários, como inferido no Tratado 

de Assunção – a CCSCS serviu de base articulação, a qual iniciou a crítica quanto a ausência 

social nos processos de negociação que consolidariam o Mercado Comum.  

Contudo, o debate quanto a carta não avançou dentro do Sub-Grupo mesmo com tais 

incentivos e esforços em apresentar um amparo documental; isto ocorreu devido, 

principalmente, à divergência dos diferentes atores sociais (representantes dos Estados 

membros e empresários) quanto a natureza da mesma, expressando o claro interesse de todas 

as partes envolvidas na definição da natureza e poder de influência dos debates centrados nas 

pautas do Sub-Grupo N°11(CANSI, 2014).  

3.1 ATUAÇÃO DO SUBGRUPO DE TRABALHO N°10 

 O primeiro aspecto a se ressaltar quanto a capacidade de atuação do subgrupo, é o 

resgate de que sua incorporação ocorreu de maneira tardia; o fato de ser o aspecto mais 

importante se baseia na dificuldade gerada quanto ao poder de influência do subgrupo em 

implementações do GMC, sendo um importante aspecto estrutural e institucional.  Um exemplo 

de seu histórico e marginalização, como apresentado por Francine Cansi em seu trabalho sobre 

as reformas trabalhistas ocorridas em países latino-americanos durante a década de 1990, é que 

durante o período de 1992 e 1994 foram aprovadas 191 resoluções pelo Grupo Mercado 

Comum, das quais nenhuma se refere ou origina do subgrupo.    
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Apesar desta lacuna, no ano de 1995, ocorrendo a primeira reunião do Sub-Grupo 10, 

foi instituído um caráter articulador ao grupo, com o papel de formular propostas que 

auxiliassem no debate social e trabalhista e na implementação de novas diretrizes pelo Grupo 

Mercado Comum. Nesta reunião, a pauta temática do Subgrupo ficou delimitada em: i) 

harmonização das legislações trabalhistas nacionais; ii) custos laborais; iii) seguridade social; 

iv) formação profissional; vi) migrações trabalhistas; vii) higiene e segurança no trabalho e viii) 

inspeção no trabalho.  

Para além deste processo de delimitação, no ano de 1996, foram planejadas três 

diferentes comissões para o subgrupo,  sendo levantadas em resposta à fusão dos subgrupos de 

trabalho11 e 10; as sugestões se referiam quanto a mudanças estruturais a serem realizadas no 

grupo que visassem a estrutura base do debate socio laboral em meio a uma amplitude temática.  

A primeira comissão ficou encarregada dos assuntos de relações de trabalho, o segundo 

grupo assumiu responsabilidade quanto ao tema de emprego, migrações, qualificação e 

formação profissional, enquanto o último grupo ficou incumbido das temáticas de saúde, 

segurança, inspeção do trabalho e seguridade social. Já no ano de 1997, também em reunião do 

SGT 10, fora recebido o documento “Bases para um marco institucional-normativo do sistema 

de relações laborais no MERCOSUL”, as bases propostas a este marco institucional se referiam 

a direitos sociais e relações laborais que consideravam cabíveis no corpo da Declaração 

Sociolaboral do MERCOSUL. Este documento foi estruturado pelo MT da Argentina, a qual 

desde esta época tem-se mostrado um precioso modelo no quesito de regulamentação trabalhista 

e justiça socio laboral. 

 Ao fim do ano de 1997, outro marco importante a ser destacado na ação do subgrupo 

foi a criação de uma  Comissão Ad hoc, que se colocou a estruturar a relação documental dos 

direitos sociais e trabalhistas do MERCOSUL, chamado até então de Protocolo Sociolaboral 

do MERCOSUL. O instrumento resultante deste processo de consolidação foi a Declaração 

Sociolaboral do MERCOSUL, a qual a autora Francine Cansi sugere a análise, a qual será feita 

adiante, em três diferentes blocos: o preambulo (pressupostos políticos e jurídicos), o bloco 

normativo (direitos) e o bloco de mecanismos de aplicação (formas de efetivação da Carta). 

Dentre eles, de um olhar crítico, se destaca seu preâmbulo, por trazer a necessidade do debate  

quanto aos efeitos na esfera trabalhista que possivelmente se intensificariam pela própria 

dinâmica integrativa, como o fator da competitividade em um mercado aberto. Sendo assim, se 

vê uma consolidação institucional da necessidade de se planejar e regular os impactos das 
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relações comerciais ensejadas no MERCOSUL em seus próprios países membros e em suas 

dinâmicas socio laborais domésticas. 

Nesta mesma linha lógica, foram levantadas  pautas pelo grupo que demandavam a 

otimização trabalhista em sua totalidade pelo GMC, sendo as principais para seguir tal objetivo 

a facilitação do reconhecimento de títulos universitários, o uso da política de não discriminação 

entre trabalhadores no espaço do MERCOSUL, e a facilitação do deslocamento de mão de obra. 

Já especificamente em relação aos impactos do próprio processo de facilitação do deslocamento 

de mão de obra, é levantado que o cenário competitivo incitará o crescimento do nível de 

qualificação profissional dos trabalhadores, e que com isto será provável a demanda pela 

criação de um canal/sistema que regule a base informacional acerca da situação destes 

trabalhadores em cada Estado membro.  

Contudo, apesar de tal leitura, é colocado por Maria Mattioli um conflito quanto a tal 

movimentação; evitar o amplo deslocamento de mão de obra qualificada, a fim de não 

prejudicar os mercados nacionais, a qual já traz outra problemática em si -  analisar se a 

regulação e restrição destes movimentos, mesmo que representem êxodo de mão-de-obra, não 

representem a utilização de uma política de discriminação frente a estes trabalhadores. Sendo 

assim, fica em dualidade se o mais correto seria buscar equipar e melhorar as oportunidades e 

qualidade de emprego em cada país, ao invés de se fazer uso de mecanismos para deter um 

êxodo desta mão de obra qualificada.  

3.1.2 DECLARAÇÕES SOCIOLABORAIS DO MERCOSUL  

 A declaração sociolaboral de 1998 foi construída em três diferentes partes, 

primeiramente apresentado uma introdução a sua própria existência, justificando suas 

motivações e bases. A segunda parte do documento se encarrega da caracterização e delimitação 

de três tipos de direito abrangidos pelo escopo do bloco, sendo estes os direitos individuais, os 

coletivos, e os denominados “outros tipos de direito”; a próxima e última sessão se refere ao 

processo de aplicações e seguimentos das diretrizes propostas. O enfoque introdutório do 

documento reside no reconhecimento da importância e amplitude das esferas sociais e laborais, 

colocando assim a necessidade de um processo de adequação de marcos regulatórios 

trabalhistas às realidades que se configura junto ao processo de aprofundamento de integração 

globalizada (DSLM, 1998).  
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 O ponto de destaque da segunda sessão trata de detalhar as definições dos direitos e 

garantias propostos, podendo ser sintetizados a título. Os direitos individuais citados no 

documento incentivam a  promoção de marcos em áreas chave e/ou vulneráveis socialmente, 

facilitando a dinâmica trabalhista no comercio e buscando garantir direitos básicos ao 

trabalhador neste processo, sendo estes:  o direito a não discriminação, garantias de promoção 

da igualdade, princípio da proteção e igualdade de trabalhadores migrantes e fronteiriços, 

direitos dos empregadores, eliminação do trabalho forçado e trabalho infantil e de menores 

(DSLM, 1998, Art°1-6).  Em relação aos direitos coletivos, é notado uma articulação 

propositiva que visa facilitar as relações entre os parceiros sociais em geral, bem como em seus 

subgrupos. Os direitos levantados se referiram a liberdade de associação e liberdade sindical, 

possibilitando a obtenção de uma base normativa que garanta o diálogo interno, a instituição 

do direito de negociação coletiva, a garantia do direito a greve ante regulação nacional e o 

direito ao fomento do diálogo social (DSLM, 1998, Art°8-13).  

A natureza do eixo denominado “outros direitos” apresentou uma caracterização 

terciária, englobando os eixos temáticos das garantias referentes aos insumos técnicos e 

demandas no mercado de trabalho intrabloco. Sua relação de direitos e garantias propostas vai 

desde o fomento do emprego e proteção dos desempregados à capacitação/formação 

profissional de trabalhadores, desenvolvimento de recursos humanos e inspeção do trabalho e 

seguridade social.  

Para o processo de aplicação e seguimento das diretrizes propostas, que se segue no 

terceira sessão da declaração, se desenhou uma comissão sociolaboral tripartite, encarregada do 

processo de indicação e aprovação em colaboração ao GMC. Para o seguimento da supervisão 

dos projetos aprovados e avanços alcançados pelas propositivas originadas da DSL, institui-se 

que a Comissão Sociolaboral criada se reuniria com uma frequência mínima anual para se 

efetuar uma análise do histórico institucional e se preparar um relatório a ser encaminhado ao 

GMC (DSLM, 1998, Art°21). É percebida uma clara tentativa de cobrir lacunas temáticas da 

dinâmica laboral integrativa, contudo também se nota uma grande sobreposição de propostas 

de garantias e direitos sem, propriamente, definição de metas qualitativas e meios para se 

alcançar tais objetivos para além de uma instituição de uma estrutura de gerenciamento. 

Tendo em vista que mais de duas décadas se passaram desde a consolidação da DSLM,  

não é de se surpreender que tenham ocorrido eventuais mudanças no escopo documental da 

declaração, a qual possui sua versão mais atualizada estabelecida no ano de 2015. Nesta 
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declaração a natureza introdutória, sendo aqui o preâmbulo, não se altera, contudo ela se torna 

mais aprofundada e enxuta; um preâmbulo mais detalhado em motivações e justificativas à 

inserção social e laboral efetiva dos parceiros sociais integrativos, e que reforça o compromisso 

com o patrimônio jurídico da sociedade, assim como na primeira declaração de 1998. Nesta 

primeira contraposição entre as duas versões, pode-se notar a utilização de termos que 

caracterizam os aspectos sociais e laborais integrativos como partes fundamentais de uma 

dinâmica fluída e bem desenvolvida tanto quantitativamente quanto qualitativamente.   

 Outras duas mudanças significativas podem ser notadas ao se comparar as duas 

declarações sócio laborais, a primeira se referindo a inserção de novos princípios, enquanto a 

segunda se refere a inserção de novas propostas de garantias sociais e trabalhistas no âmbito 

intrabloco. Os novos princípios apresentados nesta declaração se referem ao “trabalho decente” 

e a promoção de “empresas sustentáveis”, mais uma vez reforçando o comprometimento com 

um processo de desenvolvimento integrativo justo e sustentável.  

A priori, o princípio do trabalho decente resgata um comprometimento com a 

formulação e execução de prática políticas ativas de trabalho decente e pleno emprego, a fim 

de gerar empregos produtivos em um ambiente institucional, social e economicamente 

sustentável que sejam coerentes com o desenvolvimento de medidas de proteção social (DSLM, 

2015, Art°2). Em uma outra direção, para o princípio da instituição de empresas sustentáveis 

se coloca as propositivas da promoção de condições básicas para o desenvolvimento de 

empresas sustentáveis, estímulo a criação das mesmas, fortalecimento das cadeias produtivas 

regionais e o fortalecimento da competitividade das empresas sustentáveis para o acesso aos 

mercados internacionais (DSLM, 2015, Art°3). Em ambos os princípios, se conjura aspectos 

regulatórios já propostos pela OIT.  

Por fim, em relação as novas propostas de garantias sociais e trabalhistas no âmbito 

intrabloco, principalmente a inserção de novos direitos individuais, houve uma gama 

considerável de anexações temáticas; contudo, essa expansão pode ser vista de maneira 

positiva, considerando-se a situação de vulnerabilidade econômica a qual se encontra grande 

parte dos trabalhadores que constituem as populações dos Estados Parte. Do lado dos direitos 

individuais, os seguintes temas foram adicionados ao escopo estrutural da declaração: 

delimitação de jornada máxima de trabalho, período de descanso e direito a férias feriados, 

reconhecimento de licenças e proteção contra demissão (DSLM, 2015, Art°4). Para o grupo dos 

direitos coletivos, se nota a inserção do direito ao diálogo social, algo que pode ser considerado 
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um grande marco quanto a garantia da capacidade de promoção de palcos de debate e 

possibilidades futuras de intervenções em processos de negociação.  

3.2 INTERAÇÃO ORGANIZACIONAL – FCES | SUBGRUPOS/GMC 

Vindo da demanda de uma participação social direta na consolidação integrativa, se 

criou o Fórum Consultivo Econômico e Social, no ano de 1994, instituído pelo Protocolo de 

Ouro Preto  o papel de representar os setores econômicos e sociais do bloco. Constatando-se 

também que os avanços apresentados no âmbito do MERCOSUL foram poucos quanto ao tema 

social, a criação do fórum almejava amparar um maior desenvolvimento destas questões por 

meio da integração dos parceiros afetados e interessados no processo integrativo: a base 

econômica, representada pelos empresários, e a base social representada pelos trabalhadores.  

A necessidade do aperfeiçoamento e entendimento destas relações se justificou na 

análise de que a realocação de processos regulatórios domésticos para o âmbito institucional 

regional tendia a favorecer um distanciamento entre as populações nacionais e os processos 

decisórios políticos.  Na parte representativa desse espectro social dentro do fórum, as 

delegações como um todo se constituíram por agentes empresariais e sindicais dos países do 

bloco.   

Como objetivo colocado em sua base documental, O Fórum Consultivo Econômico  e 

Social almeja acompanhar os processos de impacto socio econômico originados da dinâmica 

integrativa em todos os seu âmbitos, junto ao objetivo de contribuir significativamente no 

aumento da participação da sociedade no processo integrativo.  Sendo assim, considerando o 

caracterização consultiva do bloco, sua criação representa outro avanço no processo de 

expansão de agenda e debate institucional, porém, ao não ser realizado uma atribuição 

vinculativa à sua diretriz, não se delimitou um espaço de poder decisório ao órgão.   

Ademais, é notado no estudo de Francine Cansi (2014), que a falta vinculativa não era 

o único ponto de fragilidade estrutural do Fórum Consultivo Econômico e Social, sendo 

presente também uma escassez de recursos humanos, financeiros e também materiais, as quais 

se colocavam como empecilhos ao funcionamento do mesmo em caráter pleno. Contudo, 

mesmo com delimitação de ação própria,  foi instituído em base documental que  o Grupo 

Mercado Comum realizasse consultas FCES antes da finalização de processos decisórios ou de 

negociação de assuntos da alçada do fórum.  

Esta solicitação foi feita devido a percepção de que havia um fraco diálogo entre os 

órgãos de tomada de decisão do bloco e o próprio fórum. Como resultado desta ação, agora o 

fórum ocupa espaço de observador nas reunião e debates do Grupo Mercado Comum. Como 
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apontado por Francine, além desta iniciativa, o GMC complementou a participação do FCES 

ao lhe inserir nos Grupos de Assimetrias, de Reforma Institucional e de Integração Produtiva, 

tendo o objetivo de aproximar o FCES dos espaços de debate e processos decisórios.  

Apesar da caracterização de participação observadora e consultiva, é ressaltado também 

por Francine a relevância de tal movimento: pode-se entender que apesar desta participação do 

FCES não promover aprofundamento na participação direta em processos decisórios, trouxe 

diferentes benefícios para a ação social e trabalhista, como melhora no processo de articulação 

ao prover a este setor social um conhecimento acerca das negociações e debates ensejados no 

bloco que afetam a esfera sociolaboral. Isto se faz de grande significância ao ponto que auxilia 

o processo de democratização integrativa e possibilita um maior controle das ações executivas 

por parte da sociedade civil.  

4 RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO E DO DEBATE SOCIAL NOS 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE AGENDA E TOMADAS DE DECISÃO 

 Como resgatado pela Declaração Sociolaboral do Mercosul, "a integração envolve 

aspectos e efeitos sociais cujo reconhecimento implica a necessidade de prever, analisar e 

solucionar os diferentes problemas gerados, neste âmbito, por essa mesma integração" e, desta 

maneira, tendo-se já constatado o histórico e encaminhamento da ação social e laboral, tem-se 

agora o enfoque da fundamentalidade da participação nos processos de formação de agenda e 

tomadas de decisão no âmbito do MERCOSUL tendo em vista seu proposito e caracterização 

comercial - sendo assim, analisaremos neste capítulo os principais aspectos socio econômicos 

que justificam a importância da participação social munida de capacidade de influência 

institucional.  

Dentre estes aspectos sócio econômicos, ressaltam-se o baixo índice formal de emprego 

nos países da região, junto aos altos níveis de pobreza e desigualdade social – o último aspecto 

em si é referência para o terceiro, vulnerabilidade regulamentar, a qual favorece o uso de 

mecanismos de mercado prejudiciais. Segue abaixo uma relação mais detalhada dos aspectos 

citados e a razão de sua implicância no processo integrativo do Mercosul:  

 Baixo índice formal de emprego 

A região da América Latina historicamente apresenta processos e dinâmicas 

precarizantes no mundo do trabalho, sendo boa parte da renda nacional advinda de dinâmicas 

informais ou subcontratações. O problema da informalidade em si, para além da incerteza 
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financeira de curto prazo, se expressa como um problema social sério ao passo que afeta a 

consolidação previdenciária da população mencionada, configura a ausência de benefícios e 

direitos trabalhistas como direito a folga e férias remuneradas quando aplicável, licença 

maternidade, seguro desemprego e muitas vezes, desemparo quanto a possibilidade de arcar 

com um plano de saúde sem ação participativa empresarial.  

A ausência do aprofundamento de mecanismos de proteção do trabalho formal  nos seios 

do MERCOSUL pode ser percebido ao passo que não se alteraram significativamente as taxas 

de emprego formal no Brasil, Argentina e Uruguai na primeira década dos anos 2000, quando 

se viu mais fortemente o debate institucional sociolaboral. Para além disso, na segunda década 

do milênio, foi notada uma queda dos índices de trabalho formal na região, para além de o 

Brasil e Argentina terem apresentado índices recordes para os últimos dez anos quanto à taxa 

de desemprego – estas informações são de livre consulta em site oficial da OIT.  

Somado a este cenário, se iniciado o processo de pandemia global, o mercado regional 

também sentiu as pressões econômicas e viram suas economias retrair, levando a uma onda de 

desemprego e crise econômica – apesar de ser visto um processo de retomada econômica, cerca 

de 70% dos postos de trabalho criados na América Latina do início de 2020 até o primeiro 

trimestre de 2021 foram gerados na informalidade (OIT,2021).  

A falta de um planejamento quanto ao mercado de trabalho da região em um momento 

tão conflituoso e frágil aumenta cada vez mais a exposição dos mercados nacionais à exploração 

de mão de obra barata, a omissões infracionais, e ao aprofundamento de uma insegurança 

econômica e financeira generalizada, visto que as dinâmicas competitivas afetam fortemente 

também as pequenas e médias empresas.  

 Altos níveis de pobreza e desigualdade social 

Em sua totalidade, os países constituintes do bloco, em coerência com seu histórico 

anterior, também lidam com problemas sociais graves em relação aos índices de pobreza e 

desigualdade social, principalmente no quesito concentração de renda. Este fator se soma as 

diferenças quanto acesso a serviços básicos de qualidade, visto que um estado de bem-estar 

ótimo não é observado entre os países da região.  

A construção de um mercado de trabalho saudável e que seja capacitado a oferecer 

empregabilidade formal regida por direitos sociais, junto a um aparelho estatal pronto a garantir 

direitos básicos a complementar a dinâmica das populações nacionais, é essencial ao progresso 

de um desenvolvimento econômico e social justo – contudo, ao se analisar o histórico de ação 
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institucional do bloco, é notado que os avanços na esfera social e laboral acompanham os 

momentos de desenvolvimento e participação social dentro da instituição.  

Ademais, o estudo da esfera laboral, a consolidação de dinâmicas regulamentadas e a 

delimitação da ação empresarial podem ser tidos como debates essenciais a serem realizados 

junto aos parceiros sociais do MERCOSUL, visando entender e minimizar os impactos 

negativos do mercado aberto nas dinâmicas domésticas. Sendo assim, é importante saber 

diferenciar o enfoque de ação também dos próprios parceiros sociais, tendo em mente os 

objetivos almejados por cada setor (empresariado, sindical) em sua participação no processo 

integrativo, bem como analisando a maneira a qual cada um destes setores é diferentemente 

afetado pela integração.  

Isto significar medir a influência de cada setor em um processo de negociação de acordo 

com sua posição e interesse – isto pode ser feito, por exemplo, entendendo os conflitos 

comerciais quanto a mecanismos de preço e competição desleal na dinâmica integrativa e como 

eles afetam o empresariado e as pequenas/novas iniciativas privadas, tendo em vista suas 

diferenciadas capacidades competitivas a nacional, e dando destaque à participação empresarial 

nos processos decisórios referentes ao tema. Contudo, se deveria atentar à delimitação de ação 

quanto a promoção e apoio a políticas em defesa de mecanismos de mercado que prejudiquem 

as populações nacionais, tendo em vista que vai no sentido contrário da promoção do 

desenvolvimento social e favorece a prática de dumping social.  

Quanto à esfera sindical, neste mesmo caso, poderia se fazer o enfoque participativo no 

processo de formação de agenda quanto aos direitos e questões a serem levantados e analisado, 

dos quais os acatados poderiam ser utilizados como base legal a ser protegida dos efeitos da 

ação empresarial. Desta maneira, a ação setorizada poderia facilitar a ação social dentro da 

instituição, evitando conflitos na definição da pauta laboral para fins de exploração comercial 

de mão de obra, para além de conflitos pautados em diferenciação de interesse dentre os atores 

sociais - como observado com o subgrupo 10 - possibilitando uma ação efetiva que possa ser 

sentida em uma melhora de qualidade de vida e condições/possibilidade de trabalho das 

populações nacionais.  

 Dumping social  

O fenômeno do dumping social representa, em seu viés jurídico, o emprego desleal e de 

maneira consciente de mecanismos de mercado exploratórios que violam direitos trabalhistas a 

fim de se obter vantagens competitivas de mercado em detrimento da diminuição dos custos de 

produção. Certamente, uma parcela do processo de precarização da esfera trabalhista na região 



22 
 

 
 

intrabloco fora consequência da realização de dumping social, servindo de iniciativa de frente 

única por diferentes Estados em direção a uma inserção regional e internacional de mercado.  

Com o advento da insurgência do uso de dumping social, as questões referentes, como 

citado acima, aos baixos índices formais de emprego junto aos altos níveis de pobreza e 

desigualdade social – como ressaltado pelo diretor da OIT para a América Latina e Caribe, 

Vinicius Pinheiro - se mostram cada vez mais interconectadas e influenciadas pelas dinâmicas 

regionais, sendo também abordado pelo diretor que o cenário a qual estamos submetidos, em 

contextos domésticos e de instrumentalização institucional, não apresentam caráter nem de 

qualidade nem de quantidade de emprego necessária à região do bloco para lidar com as crises 

socio econômicas sem precedentes que se articulam e consolidam nos últimos anos.  

Porém, como apontado anteriormente durante o trabalho, a questão relativa à 

regulamentação deste fenômeno não obteve grandes avanços no  meio institucional, à existência 

prévia organismos externos ao MERCOSUL referentes ao tema, e devido ao conflito interno à 

esfera social quanto a natureza de uma regulação trabalhista regional, e devido à confiança 

depositada na eficiência da implementação de cláusulas sociais no mercado. Contudo, esperar 

que a existência de cláusulas sociais sirvam como incentivo a regulamentação isolada e 

diferenciada para cada Estado signatário pode ser um movimento perigoso e cruel; como aponta 

Godoy, a falta de harmonização jurídica deste ambiente de trocas tende a favorecer ainda mais 

o aprofundamento das táticas de dumping social, para além da possibilidade de explorar mão 

de obra a baixos salários e condições de trabalho por atores externos que irão fazer uso destas 

mesmas clausulas para criar barreiras não alfandegárias aos produtos de origem destes Estados.  

Este contexto, assim como diz a OIT, pode contribuir fortemente para a manutenção da 

permanência a longo prazo de uma desigualdade social, logo, são indicadas o uso ampliado de 

políticas que almejem proteção social de trabalhadores e empreendimentos vulneráveis e a 

geração de novos empregos formais. Desta maneira, é proposta uma ação que inclua no 

planejamento e finalidade a participação dos parceiros sociais do MERCOSUL, dando 

prioridade à ação dos mesmos.  

Isto pode ser tido pelo fenômeno de cooptação em diferentes setores por partes externas 

a instituição - apesar de a cooptação de agentes intrabloco ser uma questão preocupante, é 

necessário se atentar a cooptação jurídica do bloco ao permitir que sua regulamentação se baseie 

unicamente em acordos pré estabelecidos fora do ambiente do MERCOSUL, os quais foram 

elaborados justamente sob amarras de influência dos interesses das grandes potências. Logo, 
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pode-se basear a justificativa da importância da participação social na busca pela 

democratização das relações laborais, tendo em pauta a garantia de condições mínimas de 

trabalho dignas junto a uma inserção positiva, e não exploratória dos trabalhadores envolvidos 

nas dinâmicas econômicas de desenvolvimento integrativo do bloco.  

Outro ponto que justificaria a relevância do debate e avanços acerca destes aspectos 

socio econômicos, para a própria dinâmica integrativa, é o fato de que a compatibilização do 

direito do trabalho no plano integrativo é essencial à facilitação da própria integração 

econômica (GODOY,2008), tendo em vista que, como apontado pelo autor, uma assimetria 

jurídica mínima reflete um menor custo do trabalho sobre o preço de serviços e produtos 

trocados entre os países do bloco. Resgatando o declarado no plano de facilitação, o aspecto 

que mais necessidade de atenção nesta dinâmica é a proteção a proteção do mercado comum, 

por meio da restrição do uso do dumping social por países que não integram o MERCOSUL e 

que, diretamente, afetam este mercado.  

Desta maneira, a regulamentação harmonizada de direitos sociais funcionaria como uma 

importante peça neste jogo, convertendo-se em fator de competitividade, como ressaltado por 

Godoy. Esta competitividade se refere ao estabelecimento de condições de trabalho similares, 

favorecendo o empresariado em base de condições igualitárias e garantindo uma dinâmica 

saudável aos trabalhadores – mais especificamente, o plano de facilitação indica que para além 

da promoção da concorrência justa em países que apresentem condições inferiores de trabalho, 

esta dinâmica impediria que países com níveis mais elevados os reduzissem para fins de 

manipulação de mercado. 
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5 CONCLUSÕES 

Retomando o material analisado e as hipóteses incialmente apresentadas neste trabalho, 

.o MERCOSUL, apesar de ter sido consolidado em bases de enfoque unicamente comercial, 

observou um processo de expansão de agenda e articulação de atores sociais que visavam uma 

maior inserção institucional e/ou garantia de direitos. A ênfase econômica tem sido superada 

no debate institucional, sendo observada a criação de dois órgãos aos quais foram instituído o 

desenvolvimento de diretrizes sociais e trabalhistas, para além da espaço de articulação 

institucional – os SGT’s mais que o FCES, representando uma melhora na qualidade do 

aprofundamento do debate participação laboral, sendo ambos importantes marcos na trajetória 

do desenvolvimento social e trabalhista no bloco em questão.  

Contudo, quanto aos SGT’s, é observada uma dificuldade de ação interna quanto a 

negociação de garantias sociais trabalhistas, tendo em vista os conflitos de natureza 

regulamentar; quanto ao FCES, apesar de ser apresentado novo palco representativo dos setores 

econômicos e sociais, sua criação explicitamente não tratou de agir sob vinculações legais. 

Quanto a ação geral destes órgãos, apesar de sua estruturação e caracterização favorecerem uma 

ação conjunta e facilitar trocas setoriais importantes, pelo fato de ser constituído pelos próprios 

parceiros sociais, suas potencialidades quanto ao avanço na discussão sócio política do processo 

integrativo  não foram desenvolvidas.  

Desta maneira, torna-se coerente a primeira hipótese apresentada neste trabalho, sendo 

observado substancial avanço quanto a criação de palcos institucionais direcionados à 

participação social. Em relação a estruturação normativa delimitada aos aspectos socio laborais 

no MERCOSUL, é observado, naturalmente, uma expansão quanto as diretrizes associadas à 

ação dos órgãos sociais e trabalhistas, havendo uma tentativa de facilitação da ação empresarial 

e da circulação/reconhecimento de profissionais registrados formalmente; contudo, apesar do 

desenvolvimento de mecanismos facilitadores e de capacitação, não foram colocados 

mecanismos de garantia de garantias sociais comuns.  

Este enfoque facilitador sem a colocação de políticas públicas auxiliares, como fora 

sugerido,  tornou o novo emparelhamento institucional incapaz de alterar a lógica e caráter 

consultivo da sociedade civil nos processos de integração, como apresentado pela segunda 

hipótese do trabalho. Ademais, a participação social fomentou a expansão normativa sócio 

laboral do bloco e para entender e melhorar seu processo de aprofundamento é necessário 

reconhecer a essencialidade da participação de um setor inerentemente afetado pela dinâmica 
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produtiva, com capacidade de expressar conflitos e demandas necessárias à facilitação da ação 

trabalhistas ou seja, da mão de obra do mercado produtivo da região. Tendo todo este cenário 

em vista, se configura a terceira delimitação hipotética do trabalho, sendo essa a de que o 

MERCOSUL carece de canais participativos que sejam bem desenvolvidos, de caráter 

estrutural/institucional e direcionados a sociedade civil (parceiros sociais).  

 Quanto aos objetivos de análise apresentados no corpo do trabalho, o primeiro se referiu 

a identificação da eficácia dos mecanismos e interesse coletivo dos parceiros sociais 

integrativos nos processos decisórios do bloco – conclui-se que que houve sim grande interesse 

por parte da ação civil e sindical em participar das discussões ensejadas no bloco; isso pode ser 

observado ao ponto que a exclusão institucional no planejamento integrativo gerou tamanho 

desconforto ao ponto de incitar a articulação social, a qual demandou efetivamente por canais 

de debate e participação, mesmo que seu resultado tenha sido expresso em  caráter consultivo.  

Sendo assim, se configura também a ação por parte dos mecanismos e canais de 

participação social e trabalhista, se concluindo que estes foram incapazes de consolidar uma 

ação social efetiva por parte dos órgãos e parceiros sociais e que promovesse uma melhora 

sócio econômica efetiva, a qual fosse observada numa melhor qualidade de vida e emprego das 

populações nacionais. Quanto a análise dos elementos que causaram/possibilitaram essa baixa 

participação da esfera social na dinâmica integrativa e ao impacto no reforça dessa lógica 

participativa na esfera econômica e trabalhista dos Estados membros, conclui-se que o conflito 

quanto à delimitação da natureza das ferramentas de auxílio e garantia trabalhistas fora o 

principal empecilho a uma ação coordenada e consolidada no bloco, apesar de não ter sido o 

primeiro aspecto apresentado no processo integrativo.  

Em relação à relevância da presença social e sindical na coordenação de ações do bloco 

e no planejamento econômico integrativo, notou-se um reconhecimento institucional amplo, o 

qual implicou em diversas normativas que referenciavam a importância de prever e lidar com 

os impactos socio econômicos da dinâmica integrativa, bem como traziam um compromisso 

com um desenvolvimento pautado nas noções de justiça social - porém, estas diretrizes não 

apresentaram caráter de integração às legislações nacionais, sempre referenciando as normas e 

diretrizes acatadas no plano externo do bloco, principalmente, se pautando no escopo 

apresentado pela OIT.  

 Sendo assim, com este estudo pode-se concluir que houve reconhecimento institucional 

quanto a se englobar os atores e setores afetados pela integração no próprio processo 
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integrativo, sendo notado também que os momentos de melhor desenvolvimento institucional 

quanto ao tema se referem aos períodos em que se viu ação social ativa nas discussões do bloco. 

Desta maneira, pode-se configurar um cenário onde é possível conectar um desenvolvimento 

macroeconômico regional a promoção de uma inclusão social democrática no mercado comum, 

se reconhecendo que este necessariamente engloba o mercado comum de trabalho e seus 

aspectos formais.   

Logo, levando em conta tal colocação, é de interesse social observar o desenvolvimento 

das políticas e diretrizes sociais e trabalhistas no MERCOSUL, principalmente se considerando 

que os países constituintes do bloco não estão isentos dos efeitos socio econômicos de uma 

pandemia, sendo necessário se construir uma base de apoio que previna o aprofundamento do 

processo de precarização e informalidade que afetaram os centros produtivos e de consumo da 

região intrabloco.  
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