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INTRODUÇÃO 

O Mercado Comum do Sul – Mercosul representa, apesar das inúmeras 

dificuldades enfrentadas, uma bem sucedida tentativa de integração econômica de alguns 

países sul-americanos. O acordo, estabelecido em 26 de março de 1991, pelo Tratado de 

Assunção, teve sua concepção estruturada em anos anteriores a partir da assinatura de 

alguns acordos específicos e menos abrangentes a exemplo do acordo Tripartite, assinado 

na década de 1970 por Brasil, Argentina e Paraguai, que gerou acertos em torno das cotas 

das represas de Itaipu e Corpus. Um outro acordo relevante foi o de Cooperação nuclear 

assinado em 1980 por Brasil e Argentina. 

O estabelecimento do MERCOSUL consistiu em passo decisivo para a 

construção de um projeto de integração sul-americana, à medida que estruturou ferramentas 

com condições de viabilizar uma maior articulação entre as economias dos países 

envolvidos, dotando-as de maior competitividade frente ao mercado mundializado. Estas 

proposições são bem explicitadas por Baumann, (2001. p. 23) que diz que o tratado que 

criou o bloco tinha como objetivos: a) promover uma inserção mais competitiva das 

economias dos quatro países no cenário internacional; b) favorecer economias de escala e 

portanto, aumento de produtividade; c)estimular fluxos de comércio com o resto do mundo, 

tornando mais atraentes os investimentos na região; d)promover esforços de abertura das 

economias dos quatro países e e) balizar as ações do setor privado, principais motores do 

processo de integração. 

 Participam do MERCOSUL, desde sua criação em 1991, o Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai, que juntos perfazem, aproximadamente 12.000.000 km², 

correspondendo a cerca de dois terços da área continental. A inserção do Chile e da Bolívia, 

na condição de associados do bloco, expande a área do Mercosul que passa a ser de 

13.730.000km², correspondendo a, aproximadamente, 75% da área da América do Sul. 

A extensa área do bloco, evidencia a sua importância e suas perspectivas e 

potencialidades de crescimento no cenário macro-regional e mundial. É importante ressaltar 
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que há a decisão política e inúmeras medidas já foram tomadas no sentido de expandir a 

área do bloco a partir da inserção contínua dos demais países sul-americanos. 

O Mercosul, ao longo de seus 13 anos de existência, tem registrado fases em 

que se alternam momentos de entusiasmos, frustrações e descréditos. Em seus primeiros 

anos, por quase toda década de 1990, o MERCOSUL conheceu uma fase de euforia, 

caracterizada, sobretudo, pela ampliação dos volumes de negócios entre os países 

membros, com fortes repercussões no conjunto de suas economias. 

Os anos seguintes, final da década de 1990 e principalmente, os primeiros anos 

da década de 2000, diante da grave crise Argentina, foram marcados por dificuldades e 

retrocessos em alguns pontos dos acordos comerciais e alfandegários já estabelecidos o 

que tem gerado incertezas, insatisfações com reflexos negativos na dinâmica do bloco. 

Os transtornos de cunho econômico comercial enfrentados pelo bloco, refletem 

negativamente nas transações comerciais e no acesso e nível de investimento, 

particularmente nos países de situação mais crítica. Estas condições interferem, também, na 

ampliação e execução de políticas comuns para a região, voltadas, sobretudo, para o 

fortalecimento de uma base mais sólida de integração regional, contribuindo para a 

superação ou diminuição de acentuadas diferenças observadas entre os países integrantes 

do bloco, a exemplo da formação educacional, legislação e categorias profissionais, trabalho 

e políticas salariais. 

Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho é discutir e analisar, para a 

década de 1990, a questão do trabalho e salário em relação à população economicamente 

ativa dos países integrantes do Mercosul, identificando as principais diferenças entre estes 

países e sua situação atual e perspectivas frente às política de crescimento e consolidação 

do bloco. 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA E CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS 

A significância do Mercosul na década de 1990, pode ser constatada 

observando-se a tabela 1 e figuras 1 e 2, que indicam a população total por país do 

Mercosul, Bolívia e Chile e a respectiva população economicamente ativa total e a 

economicamente ativa ocupada e a não ocupada. De acordo com estes dados, constata-se 

que a população economicamente ativa correspondia , em média, a 46% da população total, 

o que evidencia uma forte carga para a população ativa. Esta situação decorre da alta taxa 

de natalidade que perdurou até pouco tempo atrás, somada à população acima de 60 anos, 

que gradativamente vem aumentando como resultado da melhoria do atendimento de 

serviço médico. 
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Tabela 1 – Países do MERCOSUL, Bolívia e Chile: População economicamente ativa na 

década de 1990.  

  População  PEA % PEA % Pea % 

Países  total  total  ocupada  
não 

ocupada  
Argentina 32.615.528 13.202.200 40,47 12.368.328 93,68 833.872 6,32
Brasil 157.070.163 75.213.283 47,88 69.331.507 92,18 5.881.776 7,82
Paraguay 5.085.325 2.272.323 44,68 2.150.605 94,64 121.718 5,36
Bolivia  7.800.000 3.645.165 46,73 3.569.741 97,93 75.424 2,07
Chile 14.897.000 5.851.510 39,27 5.432.350 92,84 419.160 7,16
Total 217.468.016 100.184.481 46,07 92.852.531  92,68 7.331.950  7,32

Fonte: MERCOSUR: Sinopsis Estadística 

 CEPAL – 2000 

Obs.: Período de adquisición de los datos de Población total e PEA 

Argentina - 1991 

Brasil: 1996 

Paraguai e Bolívia - 1997 

Chile – 1998 

* Uruguai: dados não disponíveis. 

A tabela aponta também que mais de 90% da população ativa tinha trabalho, o 

que sugere, em princípio, um certo equilíbrio socioeconômico, com garantia de trabalho para 

a quase totalidade dos trabalhadores. A análise exclusiva desta tabela, desassociada de 

outras informações sugere também uma certa homogeneidade da situação socioeconômico 

vigente nos diferentes países apontados, o que é facilmente contestado a partir da 

observação da tabela 2, que mostra a Distribuição da população ocupada pelos setores de 

atividade nos países do Mercosul, Bolívia e Chile. 

Figura 1 

 10363



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

Argentina Brasil Paraguay Bolivia Chile

Países do Mercosul, Bolívia e Chile: População total e 
população economicamente ativa total: década de 1990 

População 
total
 Pea total

 

  Fonte: MERCOSUL: Sinopsis Estadística – 1999 

Tabela 2: Países do Mercosul, Bolívia e Chile: Distribuição da população ocupada pelos 

setores de atividade  

PEA ocupada  Agropecuária  indústria  Serviços  
países total  total %  total %  total % 
Argentina 12.368.328  13,00  34,00  53,00 
Brasil 69.331.507 16.770.675 24,19 13.864.789 19,99 38.696.043 55,81 
Paraguay 2.150.605 621.140 28,88 375.003 17,43 1.154.462 53,68 
Bolivia  3.569.741 1.605.730 44,98 580.466 16,26 1.383.545 38,75 
Chile 5.432.348 866.165 15,94 1.267.020 23,32 3.299.163 60,73 
 

 Fonte: MERCOSUL: Sinopsis Estadística – 1999 

 Obs: Argentina - 1991 

Brasil: 1996 

Paraguai e Bolívia - 1997 

Chile – 1998 

Uruguai: dados não disponíveis. 

A análise desta tabela mostra que a distribuição da população economicamente 

ativa pelos setores de atividade é bastante heterogêneo e indicativo da situação de vida de 

suas populações. As diferenças apontam especificidades tão grandes que torna difícil 

agrupá-los por categoria de similitude, embora possa se afirmar que o setor de serviços é o 

mais expressivo e, portanto, o que mais absorve mão de obra. Para este setor, constata-se 

que a Argentina, o Brasil e o Paraguai apresentam índices de absorção de população 

economicamente ativa maior que 50% e que o Chile ultrapassa a casa dos 60%. 
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Diferentemente deste grupo, a Bolívia apresenta no setor de serviços absorção de apenas 

38,75%. As informações apontadas podem ser, também, observadas na figura 2. 

Figura 2 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

Argentina Brasil Paraguay Bolivia Chile

Países do Mercosul, Bolívia e Chile: População economicamente 
ativa total, ocupada e não ocupada - década de 1990

 Pea total

Pea ocupada

Pea não  ocupada

 

  Fonte: MERCOSUL: Sinopsis Estadística – 1999 

Este dado, específico do setor de serviços, mostra, em parte, a inserção destes 

países à tendência crescente das últimas décadas marcada pelo crescimento do setor 

terciário, que abrange as mais diferentes categorias de prestação de serviços, que vais da 

assistência médica e do trabalho educacional até as mais diferentes práticas comerciais, 

pequenas ou grandes. É preciso, contudo, olhar com cuidado os índices elevados deste 

setor, pois as formas de comércio, extremamente pobres e informais, realizadas como 

alternativa de obtenção de condições mínimas de sobrevivência, são, em geral, incluídas 

nestas estatísticas. Neste caso, o comércio realizado sob estas condições, não é indicativo 

de melhores condições de vida ou de acesso salutar e cidadão ao mercado de trabalho e 

sua inclusão no dinamismo de um bloco econômico e de um mundo de economia 

globalizada, só pode ser entendido pelo seu lado negativo e excludente. 

No caso Específico da Bolívia, o dado aponta para a condição da existência de 

uma população ainda concentrada no meio rural, cuja ocupação é, quase exclusivamente, 

agropecuária, dedicada em sua maioria para à prática de atividades de subsistência. Já 

países, como a Argentina e o Chile, detêm, respectivamente, apenas 13% e 15,94% de sua 

população empregada no setor primário. No primeiro, a Argentina, a baixa concentração de 

população ocupada no setor primário deve-se às técnicas de manejo e tecnologia 

empregada que garantem ao país uma considerável produção agropecuária obtida com 

índices elevados de produtividade. 
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No caso Chileno, o setor agropecuário é, também, realizado sobre uma base 

moderna, com emprego de tecnologia avançada, porém, a condição de país, 

acentuadamente andino, e a conseqüente escassez de terras agricultáveis, constituem-se 

em fatores que contribuem para a baixa absorção de mão de obra no setor primário. 

Diferentemente dos demais países constantes na tabela, com 24,19% de sua 

população ativa ocupada no setor primário, o Brasil apresenta algumas especificidades 

relacionadas, sobretudo, à grande extensão e à disponibilidade de terras agricultáveis. Além 

disso, a alta tecnologia empregada no setor agrícola tornou o país um grande produtor de 

alimentos, relativamente baratos, o que tem lhe garantido acesso crescente ao mercado 

internacional, levando o setor primário a exercer um significativo papel para a economia 

nacional. 

Destaca-se, que ao lado desta agricultura de ponta, o país ainda conta com uma 

massa significativa de população rural extremamente pobre, que pratica uma agricultura de 

subsistência, em moldes totalmente diferente das grandes empresas rurais. Além disso é 

grande e significativo o número de agricultores sem terras, que sobrevivem da venda 

sazonal de sua força de trabalho, formando um contingente à margem do processo de 

riqueza gerado pelo setor agropecuário no Brasil. 

Ressalta-se que o Paraguai, apesar de apresentar uma proporção de pessoas 

ocupadas no setor primário de 28,88%, próximo do índice brasileiro, sua situação é muito 

diferente, sendo sua agricultura essencialmente de subsistência, desenvolvida por uma 

população muito pobre que não dispõe de condições de intensificar suas atividades ou ainda 

buscar a sobrevivência em outros setores da economia do país. 

Com relação á população que trabalha no setor industrial, percebe-se que as 

maiores participações estão na Argentina e no Chile com, respectivamente, 34% e 23,32%, 

o que aponta um relativo desenvolvimento do setor nestes países com capacidade de 

absorção de mão de obra. Ressalta-se, no entanto, que o parque industrial destes países é, 

especialmente o Chileno, ainda restrito, com uma produção ainda muito voltada para o 

mercado interno. 

O Brasil, apesar de aparecer em terceiro lugar, com 19,99% da população ativa 

total atuando diretamente no setor, é o país do bloco que dispõe do maior parque industrial, 

produzindo em várias linhas com alto valor agregado. Esta condição confere ao país maior 

competitividade em termos internacionais, o que lhe dá um certo destaque no âmbito 

regional. 

O fortalecimento do parque industrial brasileiro e sua competitividade, tem sido, 

por outro lado, ponto de disputas e de medidas de exceção no âmbito comercial regional, 
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sob a alegação dos demais países, particularmente a Argentina, de que os produtos 

brasileiros desestruturam a indústria local destes países, em nome do que têm sido 

adotadas inúmeras medidas que provocam, mesmo que temporariamente, certos 

retrocessos na estruturação do bloco. Estas medidas são também justificadas e, assim, 

podem ser compreendidas, como necessárias para a manutenção de postos de trabalho e 

de salários. 

No caso do Paraguai e da Bolívia, embora seus setores industriais empreguem 

expressiva parcela da população ativa, respectivamente 17,43% e 16,26%, valores estes 

próximos do caso brasileiro, o desempenho do setor é, ainda, em termos regionais, bastante 

restrito, caracterizado em geral por indústria de alimentos e leve de baixo valor agregado. 

Ressalta-se que, de uma forma geral, os diferentes setores econômicos, 

conforme se constata na tabela 2 e figura 3, absorvem a quase totalidade da população 

ativa dos respectivos países analisados, no entanto, o nível de salário e melhores condições 

econômicas da população é reflexo direto da capacidade de desempenho produtivo do setor 

e de sua condição de gerar renda, razão porque são feitas, nesta análise, referências ao 

desempenho produtivo dos setores de atividade econômica. 

Figura 3 
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  Fonte: MERCOSUL: Sinopsis Estadística – 1999 

É importante também destacar, que um dos principais indicadores utilizados para 

mensurar o sucesso do MERCOSUL, é a ampliação das relações comerciais entre os 

próprios países do bloco, que é resultado direto do desempenho produtivo dos setores 

econômicos dos países integrantes. Neste aspectos, Baumann, (2001, p.39) afirma que: 

De fato, entre 1990 e 1998 as exportações entre os quatro países participantes d mais 

do que quintuplicaram , passando de US$4 bilhões para US$ 21 bilhões, enquanto a 
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importância relativa das transações intra-regionais aumentou de 8,9% para 26% no 

mesmo período. 

Esta mesma opinião é compartilhada por Guimarães, (2001, p. 153) que afirma: 

Existe certo consenso de que o crescimento comercial no âmbito do MERCOSUL, 

(Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), nos anos 90 foi resultado do estabelecimento 

de preferências comerciais, que foram sendo aprofundadas a partir de junho de 1991, 

com vistas à formação de uma união aduaneira em 1995. 

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que o MERCOSUL, apresentou durante a 

década de 1990, um fantástico crescimento, o qual, é importante compreender, não foi 

idêntico, ou mesmo próximo para os países membros. Assim, para o Paraguai e o Uruguai, 

os ganhos proporcionais foram expressivos e positivos, mas sem condições, ainda, de 

reverter, particularmente no caso paraguaio, as condições de pobreza que caracterizam sua 

população. Por outro lado, no caso brasileiro, o incremento produtivo e comercial intra-

regional, não conseguiu, ainda reverter, a amarga situação de aguda desigualdade social. 

Uma outra forma de analisar a situação é a partir da análise do desempenho do 

produto interno bruto – PIB. A tabela 3, assim como a figura 4 relativas à variação do PIB no 

período entre 1993 e 2000, nos países do MERCOSUL, Bolívia e Chile, mostram um 

excepcional desempenho e crescimento do PIB argentino e brasileiro, especialmente do 

Brasil, ao mesmo tempo em que mostram a pouca expressividade, em termos regionais, do 

PIB Paraguaio e Boliviano. Em posição intermediária, encontra-se o desempenho do PIB 

Uruguaio, e em situação mais vantajosa o PIB chileno. 

A disparidade no valor total e na variação do PIB apresentado pelos diferentes 

países mostra a expressiva heterogeneidade no tamanho e desempenho de suas 

economias, que associado a outros dados, indicam, também, um alto índice de 

concentração de renda, o que, por conseqüência, permite deduzir que parte significativa da 

população do bloco tem acesso a baixos salários. 

Tabela 3. Países do Mercosul, Bolívia e 

Chile: Variação do PIB – 

1993/2000 

 1993 - 
96 1997-98 1999-00 

países 
  

(billones 
US$) 

(billones 
US$) 

(billones 
US$) 

Argenti
na 281 325 283,2
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Brasil 749 777 595,3
Paragu
ai 7,7 10,2 7,7
Urugua
y 17,8 20,0 20,8
Bolivia 6,1 8,0 8,3
Chile 67,3 77,1 67,5
Fonte: Mercosul: Sinopsis Estadística – 1993, 1995, 1999 

Figura 4 
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Fonte: Mercosul: Sinopsis Estadística – 1999 

A tabela 4, relativa à participação dos setores econômicos no total do PIB dos 

países do Mercosul, Bolívia e Chile, mostra, confirmando os dados anteriores, a 

preponderância do setor de serviços no total do PIB, seguido pelo setor de indústria e 

primário. Exceção a esta tendência observa-se no caso Paraguaio, em que o setor agrícola 

tem maior participação no PIB total do que o setor industrial. No caso boliviano, constata-se 

que a participação do setor industrial é o mesmo do setor primário. Nos dois caso, é 

importante considerar que se tratam de países de economia muito restrita, com sérias 

deficiências estruturais, com reflexos diretos na disponibilidade e nível de salários pagos. 

Tabela 4: Países do Mercosul, Bolívia e Chile: 

Participação dos setores agrícola, 

industrial e de serviços no total do PIB - 

1999/2000 

setores 
países agricult indústria serviços
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ura 
Argentina 5,0 28,0 67,0
Brasil 7,8 37,2 55,0
Paraguai 29,0 26,0 45,0
Uruguai 6,0 27,0 67,0
Bolívia 18,0 18,0 64,0
Chile 8,0 34,0 58,0
Fonte: Mercosul: Sinopsis Estadística – 1993, 1995, 1999 

 A tabela 5 mostra um resumo do quadro socioeconômico dos países do 

Mercosul, Bolívia e Chile, enfocando a taxa de crescimento relativa da população no período 

entre 1990 e 2000 - TCR, o Produto interno bruto – PIB, renda per capta e o índice de 

desenvolvimento humano - IDH Em primeiro lugar, chama a atenção as taxas de 

crescimento da população, cujos valores mais elevados correspondem aos países de 

maiores dificuldades econômicas: Bolívia, com taxa de crescimento de 27,69% e o Paraguai 

com taxa de 35,2%. Neste aspecto, chama a atenção o caso uruguaio, que embora não seja 

detentor de uma grande economia, mantém condições de vida consideradas boas, 

expressa, sobretudo, pelo nível de escolaridade da população, e acesso a emprego, renda e 

serviços de saúde. 

 A Argentina, Chile e Brasil, mantêm com relação à taxa de crescimento relativo 

da população, índices considerados sob controle, tendo sido registrado no decênio índices, 

respectivamente, de 13,49%, 15,15% e 15,38%. É importante considerar que estes três 

países representam, no conjunto dos países analisados, aqueles que detêm as melhores 

condições econômicas, com os melhores indicadores de PIB, conforme mostra a tabela 3 e 

a tabela 5. 

Um outro dado complementar de suma importância para uma análise mais 

completa do quadro socioeconômico regional, refere-se à renda per capta média, que 

evidencia quais países possuem população com melhores condições financeiras. Neste 

aspecto, se destacam, em ordem decrescente, a Argentina, o Uruguai, o Chile, o Brasil, o 

Paraguai e a Bolívia conforme se pode observar na figura 5. 

Figura 5 
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  Fonte: Mercosul Sinopsis Estadística – 1999 

 

Tab. 5: Países do Mercosul, Bolívia e Chile: TCR, PIB, Renda Per Capta e IDH - 1990 – 

2000 

Países TCR 
da população 

% 

PIB-bilhões 
1999/2000 

Renda per 
capta 
(mil) 

IDH - 1999 

Argentina 13,49 283,2 7,55 0,842
Brasil 15,38 595,3 3,43 0,750
Uruguai 7,41 20,8 6,22 0,828
Paraguai 35,2 7,7 1,56 0,738
Bolívia 27,69 8,3 0,990 0,648
Chile 15,15 67,5 4,63 0,825
Fonte: Mercosul: Sinopsis Estadística – 1999 

Ainda de acordo com esta tabela, observa-se que a Bolívia é o país que 

apresenta o mais baixo desempenho em termos de IDH, com o índice de 0,648, muito 

abaixo do registrado para a Argentina, que na década de 1990, apresentou não só o melhor 

IDH do Mercosul, como também do continente. Uruguai e Chile, apresentam, também, 

índices expressivos de IDH, respectivamente, 0,828 e 0,825. Estes dados se encontram 

evidenciados também na figura 6. 

, 

Figura 6 
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  Fonte: Mercosul: Sinopsis Estadística – 1999 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conjunto dos dados analisados permite a obtenção e a compreensão da 

situação de concentração de renda e pobreza no Brasil, no Mercosul e países associados 

na década de 1990, que representa os primeiros anos de implantação do bloco do Mercado 

Comum do Sul. Este bloco, embora tenha sido criado com a conotação eminentemente 

econômica comercial, vem, gradativamente, à medida que se incorpora no dia-a-dia das 

populações, exigido um novo papel de suas ações, de forma a contribuir não apenas com a 

pauta de exportações dos países integrantes, mas também com a melhoria efetiva da vida 

das comunidades participantes. 

As diferenças socio-econômicas no seio do Mercosul e países associados foram 

marcantes durante toda a década de 1990, persistindo, e as vezes até ampliando os graves 

quadros de concentração de renda e exclusão social, mesmo diante dos ganhos e avanços 

econômicos registrados nas economias dos países partícipes do bloco. 

Assim, embora os dados relativos à ocupação da população economicamente 

ativa transpareçam uma certa situação de ajuste e tranqüilidade social, sabe-se, com base 

em dados complementares, que parte expressiva da população, particularmente dos países 

mais pobres, vivem em condições muito abaixo da linha de pobreza. 

É importante considerar, que a análise aqui apresentada, refere-se à década de 

1990, e que o final desta década e os primeiros anos de 2000 foram repletos de fatos de 

ordem econômica e política, no mundo, na América do Sul e no Mercosul, que marcaram 

profundamente as relações até então vigentes. Neste contexto, é importante referendar a 

crise Argentina dos últimos anos que provocou a quebra de vários acordos específicos 
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dentro do bloco, particularmente no âmbito comercial, dando lugar à tomada de várias 

medidas de ajuste, muitas das quais geraram o pessimismo com relação ao alcance dos 

sucesso do Mercosul. 
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	INTRODUÇÃO 
	A tabela 4, relativa à participação dos setores econômicos no total do PIB dos países do Mercosul, Bolívia e Chile, mostra, confirmando os dados anteriores, a preponderância do setor de serviços no total do PIB, seguido pelo setor de indústria e primário. Exceção a esta tendência observa-se no caso Paraguaio, em que o setor agrícola tem maior participação no PIB total do que o setor industrial. No caso boliviano, constata-se que a participação do setor industrial é o mesmo do setor primário. Nos dois caso, é importante considerar que se tratam de países de economia muito restrita, com sérias deficiências estruturais, com reflexos diretos na disponibilidade e nível de salários pagos. 

