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dia, em todos os países ocidentais (França, Itália, Estados
Unidos, Espanha, Inglaterra, Suécia, etc.) . Em verdade,
pouco ou nada possuímos em experiência da chamada democracia industrial, bandeira levantada nos primórdios
dêste século por PAUL-BoNCOUR, em França. A legislaç.ão
do trabalho é mantida e obedecida- assim mesmo, malpor fôrça das sanções penais e administrativas, no próprio
Código Penal e na Consolidação das Leis do Trabalho,
além dos ressarcimentos de índole propriamente civil a favor do trabalhador.
Todos os programas de produtividade, levados a efeito
na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, não se tornaram viáveis sem a efetiva participação dos trabalhadores,
na sua elaboração e na sua execução. Sempre foram ouvidos os sindicatos e os comitês de emprêsa. Sem essa colaboração, que importa em melhor apuro da mão-de-obra,
mais qualificada, consciente e técnica, pouco será possível.
Da conferência do prof. SAN TIAGO DANTAS quero ressaltar muito especialmente o ponto que S.Sa. fere, dos mais
delicados, mas que foi tratado com muita sinceridade. O
Brasil precisa enriquecer-se, sem duvida, mas por inteiro,
enriquecendo todo o homem e todos os homens, e não somente .alguns setores das chamadas classes produtoras. O
desenvolvimento econômico não pode ser feito em duas etapas - primeiro das industrias, depois dos trabalhadores.
Não, as duas etapas devem ser concomitantes, a econômica
e a social. E' preciso aumentar a renda per capita do povo
brasileiro, com maior e melhor divisão da renda nacional,
com maior e melhor desenvolvimento social. O Brasil não
se desenvolverá com maior enriquecimento de uma classe,
em minoria, e maior empobrecimento de outra, em maioria
absoluta.
Eram êstes os comentários que tinha a fazer. O desafio foi colocado em bons têrmos pelo prof. SAN TIAGO DANTAS. Resta-nos a nós todos e a êle próprio procurar dar
a solução ex.ata ao maior e mais agudo problema do Brasil
de hoje.

-26mais autenticidade. Os líderes, embora às vêzes confundidos com anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas e comunistas, eram mais autênticos e saídos diretamente da
massa. O Estado, depois de 30, substituiu-se aos trabalhadores, como um pai dadivoso, mas' cioso da sua autoridade.
Durante o Estado Nôvo, de nef.asta memória, foram proibi.dos os movimentos coletivos: greve, lock-out, dissídios coletivos. Cresceu, sem dúvida, a legislação do trabalho, mas
somente em garantias individuais, com total retrocesso no
campo coletivo, o que acontecia de resto no regime fascista
de Mussolini. A chamada democracia autoritária brasileira representava justamente um regime tampão contra a
livre manifestação das reivindicações operárias. O Estado
acudia, dadivoso, quando lhe aprouvesse. Nada mais.
De modo que, no Brasil, dá-se o seguinte: a legislação
do trabalho não é aceita, é imposta de fora para dentro das
emprêsas e dos sindicatos. Ambas as classes a suportam,
sem o tempêro das verdadeiras coisas desejadas, ansiadas
e conseguidas pelo esfôrço próprio dos grupos de pressão.
Somente agora, depois de longos anos de opressão ou má
compreensão do verdadeiro sentido do movimento sindical,
é que vão surgindo alguns líderes democráticos e se vão realizando os congressos livres de trabalhadores. O Ministério
do Trabalho, de 1946 para cá, vai recuando nas suas intervenções sindicais e na realização de falsas eleições. Mas o verdadeiro mal reside no chamado impôsto sindical, que contraria
de frente a liberdade sindical, impedindo-nos de ratificar a
Convenção n. 87, de 1948, sôbre a liberdade de associação.
Naqueles contrôles legais, de que falou o prof. SAN
TIAGO, falta-nos um referente à efetiva e real participação
dos trabalhadores na administração da emprêsa, através
de organismos mistos, de comitês de trabalhadores, de particip.ação nos lucros, e assim por diante. O trabalhador
ainda permanece totalmente na periferia da emprêsa, prestando serviço e recebendo salário, sem maiores laços que o
prendam à sua estrutura e aos seus riscos. E estas experiências, com maior ou menor êxito. são comuns. hoje em
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Quando das primeiras reuniões do Conselho Diretor do
Instituto de Ciências Sociais, da Universidade do Brasil, em
principias de 1959, ficou resolvido que a sua pesquisa inicial
versasse sôbre os falôres econômicos e sociais que influem
na produtividade.
Designado o prof. Evaristo de M oraes Filho relator da
matéria, foi desde logo elaborado um questionário constante de 120 itens, distribuídos por 10 temas diferentes, procurando cada um dos aspectos surpreender a realidade sob
ângulos diversos, à maneira de um mosaico. Para isso for·am convidados dez conferencistas, pessoas representativas
e altamente qualificadas, pelas suas funções ou pela sua
cultura, que pudessem prestar o seu depoimento especializado perante o Instituto.
Coube ao prof. Francisco Clementina de San Tiago
Dantas, catedrático da Universidade do Brasil, homem de
cultura geral e capaz de uma visão sócio-econômica e jurídica dos fatôres que influem na produtividade, discorrer
sôbre o aspecto institucional. Fê-lo de improviso, como
quem dá uma aula, muito a seu modo, escorreito, límpido,
simples, sendo as suas palavras gravadas e depois tomadas
em notas taquigráficas. Daí a nítida aparência de estilo
verbal da sua conferência. O que dêle queria o Instituto ai
,se encontra: as suas idéias e o seu depoimento sôbre um
tema de tamanha relevância, ao correr da palavra, espon_tâneamente, de cunho objetivo, sem preconceitos políticos.
E' esta a conferência que ora oferecemos ao público
brasileiro, de autoria de um dos homens mais representativos da sua cultura, com os comentários, também verbais,
que lhe fizemos àquela época.
Rio de Janeiro, março de 1962.
EvARISTO DE MoRAES FILHO -

Presidente.
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aumenta e melhora é a capacidade de produção, através dêste ou daquele fator de produção ou de todos ao mesmo tempo.
Um assunto que não pode deixar de vir à baila neste
momento é o da chamada livre emprêsa, também focalizado,
em parte, pela conferência do prof. SAN TIAGO. Em verdade vos digo: nunca houve livre emprêsa no Brasil. Desde
que me entendo, venho meditando sóbre êste assunto, e cada
vez mais me convenço de que as emprêsas nacionais, em quase sua totalidade, vivem à sombra do Estado, sob regimes
protecionistas de tóda ordem. Protegem-se as indústrias
nacionais através da importação e exportação, de empréstimos estatais, de isenções de impostos, de moratórias, de um
sem número de expedientes. O Estado quase sempre está
presente como principal investidor ou maior consumidor.
Agora mesmo, anda muito em moda o chamado desenvolvimentismo, com completo esquecimento daqueles que mais
colaboram para êste mesmo desenvolvimento. Quando o
Estado se volta para êste lado protecionista, que é o da legislação do trabalho, aí então as emprêsas protestam e dizem que estão sendo esmagadas pelo excesso de ónus trabalhistas, que oneram a mão-de-obra. Nada dizem da outra proteção estatal... No Brasil, o Estado suplementa
salário de professor, de marítimo e de outras categorias
profissionais, num estranho hibridismo político. O regime
é de emprêsa privada, os lucros são dela, mas o ónus salarial é partilhado pelo Estado. Que regime é êsse? Liberal-democrata, social-democrata, socialista? Não. Nada disso, simplesmente confusionista ou comodista, com uma larga margem de hipocrisia social.
Por outro lado, não há como negar que o Estado brasileiro sufocou a livre manifestação do movimento operário
nacional, ao assumir o papel, com a Revolução de 30, de
exercente único dêsse paternalismo social. E' de fácil verificação o quase total desaparecimento do movimento sindical
depois de 1930, ao contrário do que ocorria antes daquela
data. Havia maior espontaneidade no movimento operário brasileiro, com congressos livres, maiores reivindicações,

-24prêso e permanentemente unido, nos bons e nos maus momentos. E' comum ouvir-se de trabalhadores a referência
ao seu trabalho em têrmos sociológicos do nosso grupo, ao
qual OSj outros são estranhos, como acontece com a torcida
de futebol. Dizem êles: "na nossa emprêsa, produzimos
isso, ganhamos tanto, vamos fazer isso", sempre no sentido
de contrapô-la às demais, numa nítida diferenciação de
pertinência. E' que, às vêzes, o trabalhador não se sente
um estranho, uma simples peça na engrenagem de produção. Já dizia DosTOIEVSKI que a reforma da emprêsa se
fará quando o homem que trabalha deixar de ser uma simples rodagem ou engrenagem nas máquinas da fábrica.
E' preciso, dizemos nós, fazer do trabalhador um elemento pessoal, talvez o mais importante, da emprêsa (trabalhador em sentido amplo, abrangendo todos os que trabalham sob regime de salário, incluindo gerente, administrador ou técnico), tirando-o dos meros dados do custo da
produção, como acontece ainda hoje nos cálculos da contabilidade. A mão-de-obra não representa só esta função
capitalista de custo da produção, perdida anônimamente
entre os demais fatôres materiais da produção. O trabalhador não é um puro dado contábil. :êste elemento humano, associado à produção, valorizador do capital, fecundador do capital, muitas vêzes seu organizador e racionalizador, não pode permanecer jogado entre os algarismos negativos do custo da produção. Na .atual conjuntura nadona~ - palavras de SAN TIAGO - , não é mais dado a nenhum
economista cuidar dos problemas da produtividade sem levar em consideração, talvez magna, êste aspecto das relações humanas, da segurança econômico-social do homem
que trabalha. O conceito de· produtividade não pode serconfundido com o meramente quantitativo de aumento da
produção, acrescentando-se novos fatôres de produção. Não,.
pelo contrário: o aumento de produtividade diz respeito a
um 'acréscimo de produtividade, utilizando-se dos mesmos.
fatôres de produção, mais bem organizados, màis bem associados, mais bem utiliz.ados, tirando dêles o máximo. O que-
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O tema da produtividade é, em primeiro lugar, um tema
para os técnicos. Enquadrando-se o conceito de produtividade nos seus justos limites, de modo a se obter com a
mesma quantidade de trabalho e capital maior produção,
seja numa emprêsa ou na sociedade em geral, o estudo dos
problemas que com êsse processo se relacionam é essencialmente um estudo tecnológico e, por conseguinte, reservado
ao especialista.
Se quisermos alargar um pouco mais êsse campo, vendo o problema da produtividade na sua íntima relação com
uma economia em estabilidade ou em desenvolvimento,
pensamos, então, nos meios de pontificarmos as modificações da produtividade observadas em cada país ou em cada
sociedade.
O problema então já transcende da tecnologia, indo
para o campo do economista. Só o economista, com seus
métodos de aferição e sua capacidade de encontrar as relações entre os fenômenos e observá-los, seja macroscopicamente na sociedade em geral, seja dentro de uma perspecti:va de micro-economia no campo da emprêsa em particular,
só o economista pode verdadeiramente trazer para o assunto o método que permita a sua exploração adequada. Por
conseguinte, para um advogado e político militante, tratar
do tema da produtividade não pode deixar de significar
como que uma importante, embora consentida, distorção da
perspectiva. Mas é que pretendo, justamente, abordar o
aspecto que me foi confiado com essa distorção, trazendo,
a propósito dêle, algumas observações de ordem pessoal e
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algumas considerações de caráter teórico, que, talvez, possam justificar alguma repetição.
Em primeiro lugar, vamos considerar que a melhoria
da produtividade técnica numa sociedade, especialmente
numa sociedade como a nossa, está intimamente relacionada com todo o processo de desenvolvimento econômico.
Como sabemos, o desenvolvimento econômico, em grande
parte, pode ser definido como uma elevação dos níveis de
produtividade técnica dentro de uma sociedade. Nenhum
índice é mais eloqüente, quando queremos confrontar uma
sociedade evoluída, plenamente desenvolvida, com uma sociedade atrasada, do que aquêle que compara o rendimento
da produção per capita, seja na agricultura ou na indústria.
E' comum a comparação da produção do trabalhador agrícola brasileiro com o trabalhador agrícola norte-americano, do operário brasileiro com o operário de países mais
desenvolvidos nos diferentes setores da produção; em tôdas
essas oportunidades verificamos que a unidade. de trabalho,
no Brasil, corresponde a um nível ainda muito baixo de
produção, permitindo que o nosso p.aís se classifique entre
os de mais baixa produtividade do mundo.
O desenvolvimento econômico,. portanto, apresenta-se
essencialmente voltado para o aumento da produtividade,
que, por sua vez, se acha relacionado com o .aumento das
quantidades de capital que uma sociedade está em condições de aplicar por trabalhador ocupado em seus diferentes
setores de atividade. De um modo ger.al, pode-se dizer que
a produtividade aumenta graças à melhori.a da conduta do
operário, ao desenvolvimento da sua atividade pessoal e,
sobretudo, graças .ao quantum de capital que conseguirmos
introduzir no processo produtivo em relação a cada trabalhador. Poder-se-ia até mesmo, teoricamente, fixar o quantum de capital' ideal para elev.ar a produtividade, quando
consideramos, num determinado setor de atividade, um determinado número de trabalhadores nêle empregado. Os
donos de capital é que permitem essa ampliação d.a produtividade per capita; e, por isso, melhorar a produtividade

muito próxima dos efeitos, do direito real. Empresta o Estado a segurança a tôdas as pessoas que regaram a terra com o suor do seu rosto. A propriedade passa, efetiv.amente, a obrigar também o seu titular, como queria CoMTE,
pregava LÉoN DuGUIT e inscreveu em seu texto a Constituição de Weimar de 1919.
Foi muito feliz o prof. SAN TIAGO DANTAS ao referir-se à
noção de segurança necessária a todo o ser humano, mormente aos que vivem exclusivamente do seu trabalho. Aliás
~ e é curioso fixar - raramente se tem encontrado um voeábulo tão amplamente empregado como êste de segurança. Esta sociedade em mudança como que está assustada,
sente a necessidade de acudir a todos os riscos, evitando-os,
prevenindo-os, reparando-os. Sentem-se todos responsáveis, numa aceitação quase unânime do que se poderia chamar de risco social ou coletivo. Quer em Direito Internadona}, que:r em Direito Penal, quer em Direito do Trabalho,
tomam-se medidas de segurança. Asseguram-se todos através do Estado, de associações, de emprêsas ou de indivíduos - contra os riscos biológicos, econômicos ou sociais.
D sentido da mudança está presente em tôdas as consciências. Quer-se impedir unicamente que ela se faça violenta
·e bruscamente, ou com injustiças flagrantes.
Os estudos atuais de psicologia aplicada, de relações
humanas na indústria ou de Direito do Trabalho convergem
par.a um denominador comum: a necessidade de assegurar
um ambiente ótimo de tranqüilidade aos que trabalham e
produzem. Os desajustamentos e as neuroses são comuns
em épocas de crise, de desemprêgo, de quedas salariais .
Atualmente, coloca-se esta noção de segurança no centro
mesmo dos problemas da organização do trabalho. Disse-o
·o prof. SAN TIAGO DANTAS muito bem: se algumas críticas
empresariais procedem quanto à estabilidade no emprêgo
do ponto de vista individual, tudo muda de figura quando é
'Cla encarada do ponto de vista social ou coletivo. Aqui,
representa ela exatamente esta adentração, esta penetr.ação,
-esta associação do trabalhador na emprêsa, à qual se sente

•

•

•

J

•

-22-

'""I

um melhor ajustamento da própria sociedade. Não há duas
opiniões quanto ao diagnóstico; a polêmica surge somente
quanto à terapêutica. Mas isso já é outra história ...
Segundo observou ToBENAS, as escolas sociais contemporâneas são intervencionistas, com maiores ou menores temperamentos, mas sempre intervencionistas, por um.
ctrto dirigismo econômico, através de prévia planificação.
No mundo da produção, a reforma tem forçosamente de começar pela emprêsa, organismo onde se reúnem .as pessoas,
as coisas materiais e imateriais para os fins de produzir
bens ou prestar serviços. Seja qual fôr o regime social,
do mais puro capitalismo liberal ao mais amplo socialismo.
dos meios de produção, em todos êles encontramos sempre
um organismo diferenciado e hierarquizado de produção.
Na sociedade em que vivemos, sem mudança de regime
econômico-social, tudo consiste em associar o trabalhador à
emprêsa, fazendo com que êle deixe de ser um elemento estranho ao processo produtivo, meramente como coisa. Dentro dessa ordem d~ idéias, sustentam certos pensadores católicos, seguindo a orientação das Encíclicas Papais, que a
verdadeira legitimação da propriedade é o trabalho. Nenhum título o supera ou ultrapassa. E isso, de certa maneira, já o dizia e pregava Rui BARBOSA, de formação liberal, no longínquo ano de 1919.
~ste ponto não deixou de ser ferido pelo prof. SAN
TIAGO DANTAS na sua conferência. Ao baseá-la no trabalho,
dinamiza-se a propriedade, tirando-a do clássico e tradicional sentido romanista, meramente estática e eterna, por
assim dizer. Quem tr.abalha, quem cultiva, fecunda o capital, acresce-o de valor, aumenta o fundo de comércio. Há
cêrca de três lustros operou-se na França uma verdadeira
revolução jurídica, com alguns protestos e algumas incompreensões, inclusive de RENÉ SAVATIER, ao ser instituído aquilo que se chamou de propriété culturelle. Isto é, estendeu-se uma especial co-propriedade dos prédios rústicos, das
explorações rurais, àqueles que a trabalhavam, que a cultiv.avam, uma espécie de estabilidade no domínio contratual,

significa, essencialmente, elevar a quantidade de bens e capital de que dispunha aquela sociedade em relação a cada
trabalhador empregado na produção, o que nos conduz,
imediatamente, ao segundo aspecto do problema do desenvolvimento econômico, que é o aumento da disponibilidade
de capital na sociedade que se cogita de desenvolver. Uma
sociedade como a nossa pode ser caracterizada, em grande
parte, pela carência crônica de capitais para enfrentar qualquer das suas tarefas de crescimento econômico. Não podemos aumentar a produtividade, pois a economia brasileira é por sua natureza de fraca produção de capital e de desgaste acelerado em virtude da presença crônica dos f.atôres
inflacionários. Já bastam êsses dois elementos para apresentar as dificuldades do problema e p.ara mostrar os aspectos negativos com que tôda a ação governamental e privada se tem de defrontar.
A êsses dois aspectos soma-se logo um terceiro: a produção da riqueza dentro da unidade-tempo numa sociedade
qualquer é destinada primeiramente ao consumo e depois
à poupança. Numa sociedade em que a produção é escassa,
e em que a população cresce segundo uma taxa elevada e
natural, há uma tendência para consumir, principalmente
quando essa tendência é estimulada pela presença permanente de f.atôres inflacionários, que aumentam, em determinados setores da sociedade, o poder de procura desproporcionadamente ao crescimento do volume de oferta de
bens produzidos.
Poderei, portanto, apresentar sucessivamente três linhas
de :dificuldades que o desenvolvimento económico é obrigado a enfrentar.
Para desenvolvermos o País, precisamos aumentar a
produtividade; para aumentar a produtividade, precis.amos
dispor de mais capital, em relação a cada unidade de trabalho; para dispormos de mais capital, suscetível de ser
aplicado no processo produtivo, precisamos conseguir elevar a taxa de investimento, isto é, aquela parcela de despesa produzida cada ano, que, em vez de ser endereçada ao
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consumo da população, é destinada à reaplicação, ou seja,
ao investimento.
As instituições que adotamos e que temos desenvolvido
-de alguns anos para cá, especialmente com relação à organização do trabalho, vêm sendo apontadas constantemente,
pelas críticas dos setores tecnológico e econômico, como responsáveis em grande parte pelo desestímulo a êsse tríplice
processo que temos de encarar e de seguir.
Enveredamos, há cêrca de 25 anos, por um sistema de
organização social que timbramos em considerar um dos
mais avançados entre os países democráticos, especialmente entre os países democráticos subdesenvolvidos, exagerando, muitas vêzes, a estima em que temos as nossas próprias
conquistas. ~sse sistema tem-se caracterizado por estabelecer um padrão de relações legais entre o trabalho e .a emprêsa, entre o trabalhador e os quadros econômicos, com a
finalidade de corrigir a aspereza dos fatôres competitivos
no mercado do trahalho e de amparar a situação do trabalhador por meio de critérios mais legais do que técnicos,
mais de ordem jurídica do que de ordem puramente econômica.
Assim é que, em vez de deixarmos que a elevação gradual dos salários decorra, predominante e exclusivamente,
do fator escassez do trabalho, procuramos interferir nesse
campo através de critérios de ordem jurídica, estabelecendo normas compulsórias para a elevação periódica dos salários, pela fixação de bases do salário mínimo ou por meio
de critérios judiciais de revisão salarial de determinadas
categorias profissionais, quando se suscitam conflitos para
seu reajustamento.
Do mesmo modo, a nossa legislação se tem caracterizado por um sistema de amparo da profissão do trabalhador no seio da emprêsa. Primeiramente, ensejando ao trabalhador um período de estabilidade relativa, dentro do
qual a sua despedida só pode ser efetuada em determinados
casos, sob pena de lhe ser conferida uma indenização. E,
afinal, admitindo a sua estabilidade, depois de ter atingido

solução, desde que os seus dados sejam corretamcnte pro~
postos. O resultado da equação, como num silogismo, depende da prévia armação dos seus têrmos. Tudo está, em qualquer ciência, na proposição dos dados. E o prof. SAN' TIAGO
DANTAS, com a clareza que lhe é peculiar, os colocou bem.
Estou de acôrdo com quase tudo que foi dito pelo conferencista. Quando o prof. SAN TIAGO DANTAS estava dissertando sôbre a estabilidade no emprêgo, ocorria-me ao
espírito o nome de um autor, que há mais de 30 anos já colocava a estabilidade como um dos fatôres de produção, como
/Um dos fatôres; de aumento da produção, como um dos fatôres da produtividade, em suma. Quero me referir a FAYOL.
)sto é deveras curioso num homem que não se apegava a
sentimentalismos, de um racionalista, do verdadeiro criador
dos estudos da organização do trabalho na bibliografia francesa. A dotava êle como slogan de tôda a ciência da organização as conhecidas palavras de AuGUSTO CoMTE, seu conterrâneo - prever para saber, a fim de prover. Nisso se1
resumia, segundo F AYOL, tôda a ciência da .administração.
Pois bem, procurando ser fiel ao método positivo, da
fiel observação dos fatos, dentro da maior objetividade possível, FAYOL chegou à conclusão de que a estabilidade no
emprêgo é um dos fatôres mais benéficos a uma boa produtividade. Lucram ambas as partes, a emprêsa e o empregado. Aquela, porque tem a seu serviço um empregado antigo, que lhe conhece bem os métodos de produção, afeito
ao serviço, de cujos segredos é senhor. E êste, porque se
sente mais tranqüilo, mais seguro, com salários mais altos,
inteiramente a par dos métodos de produção, sem choques
emocionais de novas .adaptações.
Por outro lado, já no recuado ano de 1932, escrevia o
prof. JosÉ CASTÁN ToBENAS, presidente da Suprema Côrte
espanhola e da Universidade de Madrid, que tôdas as escolas sociais contemporâneas possuem uma orientação convergente quanto aos dados da chamada questão social. Tô{1as estão de acôrdo em que se torna necessária a intervenção do Estado nos negócios econômicos particulares, para
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COMENTÁRIO DO PROF. EVARISTO DE MORAES FILHO

Sente-se uma certa influência do pensamento de Tov"'i
na exposição do prof. SAN TIAGO DANTAS,
tacar o emprêgo dêsse vocábulo desafio, nas
\
foi íeito e na maneira com que foi utilizado.
tiva aí está, os homens aí estão, vivendo, entr:
tacto, produzindo, consumindo, criando relaçi
e espirituais de tôda ordem, pelo simples f.ato
I
vivos e querem continuar a viver. Os proble
\
I
as acomodações são mais ou menos felizes, po ·.
I
- a vida não deixa problema sem solução, cami
Contudo, ao tomarem conhecimento e consci(
problemas, os homens - principalmente os 1
pelo govêrno da sociedade - se vêm diante de
ao qual não podem deixar de responder, bem o
BEE

I
I

Já dizia MARX que as sociedades só colocam
mas quando encontram nelas próprias as condh.
riais de solução. Nenhum problema vem antes do·'.- . .
como na science fiction. Aqui o ideal sai mesmo d . _;..
nhuma sociedade, na história humana, colocou um
ou deixou que os problemas se colocassem se não
prévia possibilidade de solução. Êsse desafio que
de brasileira contemporânea está se colocando a 1
bem sabe ela que, na conjuntura atual, tem possibilidades de
encontrar solução. Tudo depende das suas classes dirigentes.
E lá está em ARISTÓTELES, na "Política" ou na "Ética a
Nicômaco" - cito de memória - : o bom comêço é mais
do que metade do caminho. Eis um lugar comum, por todos reconhecido. De modo que, colocando bem o problema, através de uma tomada de consciência correta do desafio, já é, em têrmos matemáticos, possuir mais de 50% da
sua solução. Não há nenhum problema que deixe de ter
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no emprêgo uma permanência mais considerável, quando,
então, sua demissão já não é mais possível, a pão ser se houver falta grave devidamente apurada ou a cesf.mção das atividades da própria emprêsa.
De um modo geral, nas críticas feitas em nosso país e
no estrangeiro a êsse sistema de amparo legal das relações
de trabalho, observa-se um julgamento muito pessimista a
respeito da influência que tal sistemf\ possa ter sôbre a melhoria dos níveis da produtividade.
Não falta quem observe que não houve, na concepção
dêsses remédios legais, a consideração de certos fatôres corretivos que poderiam, por exemplo, calcular os benefícios
da legislação social, ligando-os dêste ou daquele modo à
manutenção de níveis elevados ou de níveis crescentes de
produtividade .
Ao mesmo tempo, muitos afirmam que esta situação de
estabilidade, a princípio relativa, e afinal absoluta, do trabalhador na emprêsa, representa um fator de diminuição
de eficiência na sua organização, porque com muita facilidade as situações constituídas para a execução do contrato
do trabalho se tornam por si mesmas estáveis e insuscetíveis
de revisão, impedindo, dêste modo, que a gerência das emprêsas possa modificá-las para melhorar as condições técnicas do empreendimento.
Essas críticas são feitas às vêzes de forma empírica,
mas também de maneira mais sistemática. Quero com isso
dizer que elaSi se resumem, principalmente, em três pontos:
em primeiro lugar, verifica-se que a estabilidade no emprêgo e a estabilidade nas condições atuais do contrato de trabalho agem como um fator de desestímulo em relação ao
trabalhador, procurando substituir nêle o interêsse pelo
trabalho por um sentimento de segurança que, de certo
modo, burocratiza a sua posição no seio da emprêsa. E' a
primeira crítica muito generalizada e que se observa freqüentemente nos comentários de origem empresarial.
Em segundo lugar, a nossa legislação substitui as condições competitivas do mercado do trabalho por padrões
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legais que, não correspondendo à realidade do meio econômico, agem, entretanto, como um fator de perturbação, incentivando um processo de encarecimento da mão-de-obra,
nocivo à evolução dos fatôres de produção; e, finalmente,
observa-se que vai se robustecendo uma concepção da emprêsa como um organismo onde todos têm uma posição independente da autoridade que rege seus movimentos, e que
esta concepção, à medida que ganha terreno, envolve uma
diminuição da possibilidade de melhoria técnica na própria
organização da emprêsa.
Essas considerações podem ter um certo nível de procedência e seria um êrro pensarmos em refutá-las pelo simples processo de negativa ou de contestação, embora exista,
na apreciação dêsses aspectos, uma certa improvisação, que,
se fôr revista cuidadosamente, diminui muito a importância ou o fundamento das alegações.
Desde logo podemos observar que, se é verdade que
certas normas de estabilidade de emprêgo como de estabilização das tarefas representam um importante fator de
desestimulo individual, por outro lado, estas mesmas condições representam um fator de estímulo coletivo. Se é
verdade que um determinado indivíduo pode desestimular-se para o trabalho em virtude de se sentir protegido, a existência das condições de amparo atua sôbre a coletividade
trabalhadora em sentido radicalmente inverso. Atua num
sentido de estímulo comum, ainda que dêsse estímulo comum possam destoar determinados indivíduos, que, no caso,
representam a coação ordinária que surge em todos os ambientes onde se tende a introduzir um nôvo padrão de solidariedade e cooperação. Por outro lado, não é verdade
que os padrões legais, através dos quais se procura disciplinar a remuneração da mão-de-obra em todo o País, excluam a .atuação dos fatôres de mercado e que não se façam
sentir sôbre o trabalho as influências diretas dos fenômenos de escassez, que são, em última análise, aquêles que comandam a evolução do salário numa economia capitalista.
Os padrões legais atuam, principalmente, como um corre-

conquistado. tsse segundo tempo parece impossível e inconciliável com a estrutura da sociedade contemporânea, a
qual requer que êsse objetivo, em vez de ser alcançado num
segundo tempo, o seja num primeiro tempo e faça parte.
integrante daquelas condições técnicas através das quais possamos cheg.ar a obter os níveis de desenvolvimento que desejamos.
Quem apresenta um desafio não é obrigado a apresentar a resposta. A resposta compete à ciência econômica,
compete ao esfôrço do pensamento, que é o maior dos deveres dos homens da nossa geração. O único fim possível ao
apresentar essas considerações foi o de contribuir de algum
modo para tornar ainda mais polémica esta matéri.a.
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refiro a considerações de ordem humanitária, ou puramente cultural, mas às de ordem política. A classe proprietária não poderia politicamente executar um desenvolvimento nesta base, pelas boas razões de que já lhe escaparam
-das mãos os contrôles políticos com que ela conseguia manter uma estrutura de autoridade nas sociedades que se desenvolveram dêsse modo. Por conseguinte, a contingência é típica e o problema tem que se acomodar a ela para
,encontrar uma solução adequada.
O desafio que pesa sôbre os países como o nosso, e para
o qual nós temos de achar a resposta, é exatamente êste:
temos de descobrir um meio de desenvolver o País, de aumentar o seu nível geral de produtividade, de conseguir
exaltar a sua propensão a consumir, sabendo, desde já, que
não poderemos deixar de fazer acompanhar as medidas econômicas que tomarmos nesse sentido de medidas sociais,
cujo objetivo é melhorar a distribuição social da riqueza, e
encontrar a fórmula de elevar a participação das classes
trabalhadoras no produto nacional, dando-lhes condições de
segurança que estejam de .acôrdo com essa aspiração comum que hoje já não pode mais ficar confinada dentro de
uma classe proprietária.
Ou encontramos um meio de harmonizar o desenvolvimento com melhor distribuição de riqueza, de harmonizar
a produtividade com a segurança do trabalhador, elevando
progressivamente os seus padrões de remuneração, vale dizer. os seus padrões de participação na obra de enriquecimento comum, ou não conseguiremos vencer a antítese com
que nos defrontamos. Harmonizar duas realidades, que
aos olhos da geração anterior, e ainda aos olhos de muitos
economistas e técnicos da nossa ger.ação, pareciam inconciliáveis, sempre é um julgamento do p.assado e ainda é, em
larga medida, um julgamento do presente. Para obtermos
uma melhoria de desenvolvimento econômico, em têrmos
quantitativos, precisamos considerar que a melhoria da situação social só virá, num segundo tempo, como o reflexo
de um tr.abalho já realizado e de um progresso material já

Hvo, como um fator nivelador para impedir que prosperem
certas situações de abuso ou que evolua dràsticamente um
processo de reajustamento que êles conseguem aeelerar e
r.dequar.
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Existe, pelo contrário, entre os sistemas dos padrões
legais e a atuação dos fatôres naturais que operam sôbre o
mercado, um.a adequação possível que, longe de ser nociva,
pode ser benéfica à evolução das condições gerais da economia do trabalho no País. Acima de tudo, é necessário
que êsse problema seja deslocado dos têrmos em que habitualmente tem sido apreciado, para poder ser visto sob outro ângulo, que eu desejaria trazer a debate, na oportunidade desta troca de idéias.
Quem considera a sociedade de hoje e a posição que o
trabalhador nela ocupa, não pode deixar de render-se à
evidência de uma importante transformação, da qual são
obrigados a tomar conhecimento aquêles que desejam estudar o problema da produtividade apenas sob o ângulo técnico. Essa tr.ansformação fundamental é a consciência, que
se generalizou na sociedade contemporânea, de que nenhuma forma de organização social poderá subsistir se não garantir .aos que trabalham um índice de segurança social
que caminha para se tornar tão satisfatório quanto aquêle
de que na sociedade capitalista usufruem os proprietários.
Quando consideramos a sociedade capitalista na sua
forma de organização mais liberal, verificamos que a segurança individual, a segurança econômica é o privilégio social do proprietário. Só aquêle que se encontra numa situação de propriedade, e que está em condições de tirar
dos seus bens um rendimento suficiente para ter assegurada
a subsistência, é que se pode considerar, nos quadros dessa
sociedade, ao abrigo dos riscos ordinários da existência individual. A existência individual contém, como sabemos,
um certo número de riscos condicionados à vida física do
indivíduo e a um certo número de acidentes, em p.arte de
ordem biológica, em parte de ordem social.
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Um homem que consegue, na sociedade capitalista en:
sua forma pura, abrigar-se dêsses riscos e conquistar em
relação a êles um mínimo de segurança, suficiente para sua
subsistência pessoal e para a subsistência daqueles que lhe
dependem, é um indivíduo que consegue fundar a sua subsistência numa relação de propriedade; a propriedade que
é o optimus maximu~ para o qual tende a atividade econô:mica do indivíduo e que ocupa, por isso mesmo, na ordem
jurídica, a posição de uma espécie do centro de gravidade
do sistema. Tôda a ordem jurídica está organiz.ada partindo desta púsição central de proprietário.
Para a propriedade convergem e dela se irradiam. as
diversas técnicas jurídicas que informam as demais atividades econômicas do homem. E o individuo que consegue
conquistar a posição de proprietário, alcança aquêle mínimo de segurança com o qual pode realmente enfrentar a
álea da vida humana e da vida social, dentro de condições
aceitáveis. Pelo contrário, os que numa sociedade como
essa não conseguem atingir a essa posição, podem usufruir
situações vantajosas, mas que têm a característica da precariedade. Numa economia de base puramente liberal há
os que tiram o seu sustento apenas do trabalho, e a condição do trabalhador numa sociedade dêsse tipo é, necessàriamente, de insegurança. E' cerio que essa condição social
pode manter-se durante séculos consecutivos, e que, através
de expedientes vários, essa estrutura social permaneceu
inalterada nas suas linhas dominantes. Mas é indispensável considerar-se que, enquanto essa estrutura social subsistiu em meio à relativa tranqüilidade, a classe proprietária,
ao mesmo tempo que conseguiu manter essa segurança eeonômica corn<J um apanágio da sua posição, conseguiu também, através de outros processos, deter o contrôle político
da sociedade.
Através de várias técnicas manteve-se, durante um longo período histórico, urna coincidência bastante satisfatória entre segurança econôrnica e segurança política, de tal
maneira que a classe proprietária, ao mesmo tempo que

lação em relação às populações do mundo capitalista VIZI~
nho, extraiu daí como um subproduto - se não foi mesmo.
corno um produto - a facilidade de refrear a propensão a
consumir, criando condições psicológicas favoráveis a uma
política de investimento, fundada num grande sacrifício da
população.
Essas quatro experiências, que são sem dúvida muito
interessantes, têm para nós um grande valor, pois mostram
que não podemos pensar em repeti-las, porque vivemos num.
mundo em que as mesmas condições já não se reproduzem.
Com exceção da União Soviética - que já não consegue repetir a sua própria experiência, tanto assim que não é êsse
o sentido da experiência dos estados socialistas mais recentes - as outras experiências estão francamente distanciadas de nós na conjuntura histórica. A dos Estados Unidos
está radicalmente distanciada, porque vivemos numa época
em que desapareceu por completo essa mobilidade de pessoas e de capitais. Pelo contrário, as economias modernas
e!'-tão fechadas em si mesmas, os investimentos no estrangeiro estão em grande parte co!ldicionaJos a interêsses imperialistas de grupos econômicos que necessitam manter a
supremacia sôbre determinados mercados, e os investimentos externos, que se obtêm com fins altruístas em escala
adequada, são investimentos públicos, não são migração espontânea de capital, mas constituem, sobretudo, os investimentos obtidos através de agências oficiais dos grandes
países. Dessa forma, as condições em que a economia norte-americana se desenvolveu dificilmente se poderiam repetir no mundo de hoje, e, certamente, não se podem repetir
naqueles anos que nós possamos visualizar partindo de nossa presente conjuntura.
Os exemplos da Inglaterra e do Japão se acham distanciados de nós justamente pela circunstância de que hoje
não seria mais possível a urna classe proprietária capturar os
excedentes da renda nacional e sujeitar as classes trabalhadoras a um nível de consumo estabelecido segundo as leis
do mercado. E quando digo que não seria possível, não me
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busca da melhor parte de desconto, e em que as riquezas,
circulando com facilidade de um país para o outro, tornaram possível aos Estados Unidos, em vez de promover o seu
desenvolvimento à custa de uma grande parcela da renda
nacional, ir buscar o seu potencial de investimento nos l'>aíses capitalistas europeus da época. Em vez de ter sido a
poupança doméstica a fôrça propulsora do desenvolvimento, foi a poupança estrangeira que permitiu êsse desenvolvimento, graças à facilidade com que emigravam os capitais. E não ocorrendo também escassez_ de mão-de-obra na
primeira fase, mas na segunda, os Estados Unidos conseguiram realizar êsse desenvolvimento, que constituiu um
caso único na história, sem impor à sua própria população
um grande sacrifício em seus níveis de consumo, e, ao mesmo tempo, permitindo que o desenvolvimento econômico
fôsse acompanhado de salários altos, ao contrário do que
aconteceu na Inglaterra e no Japão.
Já a União Soviética, que é outro exemplo que conhecemos, voltou aos padrões clássicos, com a única diferença
de que, no caso, em vez das potências nacionais terem sido
capturadas por uma classe empresarial de grande poder e
iniciativa, foram elas poupadas pelo Estado. Dêsse modo,
baixando o nível de consumo, durante durante um determinado lapso de tempo, pôde a União Soviética promover uma
política de investimentos de grande audácia, a qual, entretanto, não lhe teria sido possível, se não tivesse contado,
para isso, com dois importantes fatôres: primeiro, uma forte confiança política, decorrente da ideologia, que animava
o grande empreendimento nacional, e que legitimou os sacrifícios impostos à população, dando-lhes um sentido de
luta e de temporariedade; segundo, com o isolamento, obtido pela União Soviética em relação aos países vizinhos, pois
todos sabem que o mais poderoso estímulo p.ara o consumo
é o conhecimento que as populações adquirem de melhores
padrões de consumo, existentes em outras áreas. Desde o
momento em que a União Soviética se viu forçada, por motivos de segurança e de ordem política, a isolar a sua popu-

conseguia sustentar o privilégio dessa posição de segurança,
conseguia conter també_m na sua dependência os meios através dos quais ela se mantinha no poder. Tôda a evolução
da sociedade moderna, de há uns tempos a essa parte, parece
suscetível de ser apresentada como um curioso deslocamento
da superestrutura, sem alteração prévia da infra-estrutura
econômica em que aquela assentava, sob a pressão de diversos
fatôres, alguns de ordem cultural e outros de ordem política
e talvez mesmo de ordem econômica. A sociedade evoluiu
gradualmente, sofreu um processo de democratização política, que tem sido examinado .abundantemente por vários ensaístas, e que veio provocar, em quase todos os países, um inegável deslocamento do poder político das mãos dessa classe
proprietária para as mãos das classes trabalhadoras, que constituem, hoje, em quase tôdas as sociedades, mesmo nas socialmente mais atrasadas, as defensoras efetivas do poder político
ou, pelo menos, as suas defensoras em determinados momentos de decisão. Essa modificação de estrutura fêz diminuir,
extraordinàriamente, para a classe proprietária, a possibilidade de encarar qualquer problema social, e gerou .a necessidade de enfrentar, realisticamente, um programa de transformações da estrutura social, de modo a dar aos que trabalham um mínimo de segurança, que até aqui pôde ser
apenas um privilégio da classe proprietária.
Essa segurança talvez possa ser encontrada através do
desenvolvimento do princípio que parece estar subjacente
nos sistemas de previdência social de nosso tempo. Mas
se êsse princípio está subjacente, devemos reconhecer que
êle apenas se deixa .antever, e que a estrutura técnica de que
dispomos para desenvolver e para apliear está muito abaixo
daquelas necessidades que o problema requer, daquela amplitude com que a questão tem que ser tratada para que
possamos chegar a qualquer solução satisfatória. Em caso
contrário, estará mesmo a solução numa estrutura socialista que se tenha de apresentar para a sociedade, em que,
através de uma outra técnica, que já é então aquela com a
qual estamos mais familiarizados, os homens poss.am en-
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-14contrar sua posição na sociedade e aquela segurança comum que a sockdade socialista reserva para todos.
Qual seja a solução, não é o propósito destas minhas
considerações discutí-la. A única para a qual desejo chamar .a atenção refere-se à impossibilidade, nos quadros da
transformação social que estamos vivendo, de colocar-se o
problema da melhoria técnica das relações de trabalho sob
um ângulo exclusivamente econômico, pois assim estariamos nos afastando de um dado absolutamente comprovado
da realidade contemporânea, qual seja, esta necessidade,
experimentada por todos, de encontrar uma posição de se·
gurança social para os que tr.abalham, não apenas na sua
eventual parhcipação no limitado privilégio da propriedade, mas sempre na própria condição de trabalhador ligado
à economia de emprêsa que praticamos. A estabilidade e
os corretivos legais da situação puramente econômica do
ofertante de mão-de-obra constituem uma realidade tão básica, tão imutável, um dado tão necessário e tão objetivo,
~uanto os dados biológicos que o legislador deve levar em
conta quando estuda o problema da organização do trabalho e os problemas da transformação da economia dentro
da sociedade em que êle -vive. Não podemos considerar,
portanto, êsse aspecto social do problema do trabalho como
uma variável independente que esteja ao nosso alcance dosar dêste ou daquele modo, mas como algo com que o
legislador tem de contar, com que o economista tem de contar, se deseja dar ao problema da organização econômica
da sociedade uma solução condicionada pela situação que
lhe é apresentada pela sociedade de seu tempo.
Temos, portanto, de enquadrar êsse fator dentro da solução que tivermos que dar. Não podemos mais esquecer
que, seja qual fôr a técnica com que venhamos .a organizar
emprêsas e a economia da sociedade em que vivemos, essa
técnica tem de permitir que o trabalhador encontre segurança individual na relação do trabalho e que, através dessa segurança, participe de um modo determinado do processo de desenvolvimento e de enriquecimento do País.
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ponto parece-me muito importante, porque acredito
que à luz dêle somos obrigados a repensav a experiência do
nosso desenvolvimento econômico, bem como o de outros
países subdesenvolvidos da atualidade.
Sabemos que as experiências de desenvolvimento econômico com as quais habitualmente nos comparamos se desenrolaram em condições sociais muito diversas das nossas.
Assim, por exemplo, aconteceu com o desenvolvimento econômico da Inglaterr.a, todo passado numa época em que o
mercado de mão-de-obra estava pràticamente entregue à
~ção dos fatôres naturais.
Assim sendo, o que permitiu se
elevasse consideràvelmente naquela época a taxa de investimento da sociedade, e se acelerasse, em poucos anos, o de.senvolvimento do pais, foi a possibilidade de uma classe empresarial dotada de grande iniciativa e nível muito satisfatório de austeridade, capturar os excedentes da renda nacional, de se constituir em depositária da parcela da pro<iução nacional, fazendo com que o proletariado do país suportasse níveis de consumo muito baixos e vivesse uma longa fase de privação. Dês te modo, pôde a Inglaterra aumentar a parcela da renda nacional destinada .a investimento e obter o progresso econômico que todos conhecem.
O mesmo aconteceu com o desenvolvimento do Japão,
com .a peculiaridade de que êsse país, que progrediu inten:sivamente e em curto prazo, não tinha escassez de mão-de-obra. Por isso, teve de sujeitar a mão-de-obra nacional a
níveis de remuneração baixíssimos e de capturar, em parte,
-de uma pequena classe dirigente, tôda aquela parcela da
renda nacional que pôde ser aplicada em investimentos e
acelerar o desenvolvimento.
No tocante aos Estados Unidos, outra experiência de
-desenvolvimento intensivo que conhecemos historicamente,
-atuaram fatôres distintos. Foi essa uma época de intensa
circulação de bens e de pessoas, em que as fronteiras estiveram abertas, não só para .a imigração humana como para
·os deslocamentos maciços de capital. Foi a época em que
:se póde conceber a doutrina da imigração de capitais em
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-14contrar sua posição na sociedade e aquela segurança comum que a sockdade socialista reserva para todos.
Qual seja a solução, não é o propósito destas minhas
considerações discutí-la. A única para a qual desejo chamar .a atenção refere-se à impossibilidade, nos quadros da
transformação social que estamos vivendo, de colocar-se o
problema da melhoria técnica das relações de trabalho sob
um ângulo exclusivamente econômico, pois assim estariamos nos afastando de um dado absolutamente comprovado
da realidade contemporânea, qual seja, esta necessidade,
experimentada por todos, de encontrar uma posição de se·
gurança social para os que tr.abalham, não apenas na sua
eventual parhcipação no limitado privilégio da propriedade, mas sempre na própria condição de trabalhador ligado
à economia de emprêsa que praticamos. A estabilidade e
os corretivos legais da situação puramente econômica do
ofertante de mão-de-obra constituem uma realidade tão básica, tão imutável, um dado tão necessário e tão objetivo,
~uanto os dados biológicos que o legislador deve levar em
conta quando estuda o problema da organização do trabalho e os problemas da transformação da economia dentro
da sociedade em que êle -vive. Não podemos considerar,
portanto, êsse aspecto social do problema do trabalho como
uma variável independente que esteja ao nosso alcance dosar dêste ou daquele modo, mas como algo com que o
legislador tem de contar, com que o economista tem de contar, se deseja dar ao problema da organização econômica
da sociedade uma solução condicionada pela situação que
lhe é apresentada pela sociedade de seu tempo.
Temos, portanto, de enquadrar êsse fator dentro da solução que tivermos que dar. Não podemos mais esquecer
que, seja qual fôr a técnica com que venhamos .a organizar
emprêsas e a economia da sociedade em que vivemos, essa
técnica tem de permitir que o trabalhador encontre segurança individual na relação do trabalho e que, através dessa segurança, participe de um modo determinado do processo de desenvolvimento e de enriquecimento do País.
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ponto parece-me muito importante, porque acredito
que à luz dêle somos obrigados a repensav a experiência do
nosso desenvolvimento econômico, bem como o de outros
países subdesenvolvidos da atualidade.
Sabemos que as experiências de desenvolvimento econômico com as quais habitualmente nos comparamos se desenrolaram em condições sociais muito diversas das nossas.
Assim, por exemplo, aconteceu com o desenvolvimento econômico da Inglaterr.a, todo passado numa época em que o
mercado de mão-de-obra estava pràticamente entregue à
~ção dos fatôres naturais.
Assim sendo, o que permitiu se
elevasse consideràvelmente naquela época a taxa de investimento da sociedade, e se acelerasse, em poucos anos, o de.senvolvimento do pais, foi a possibilidade de uma classe empresarial dotada de grande iniciativa e nível muito satisfatório de austeridade, capturar os excedentes da renda nacional, de se constituir em depositária da parcela da pro<iução nacional, fazendo com que o proletariado do país suportasse níveis de consumo muito baixos e vivesse uma longa fase de privação. Dês te modo, pôde a Inglaterra aumentar a parcela da renda nacional destinada .a investimento e obter o progresso econômico que todos conhecem.
O mesmo aconteceu com o desenvolvimento do Japão,
com .a peculiaridade de que êsse país, que progrediu inten:sivamente e em curto prazo, não tinha escassez de mão-de-obra. Por isso, teve de sujeitar a mão-de-obra nacional a
níveis de remuneração baixíssimos e de capturar, em parte,
-de uma pequena classe dirigente, tôda aquela parcela da
renda nacional que pôde ser aplicada em investimentos e
acelerar o desenvolvimento.
No tocante aos Estados Unidos, outra experiência de
-desenvolvimento intensivo que conhecemos historicamente,
-atuaram fatôres distintos. Foi essa uma época de intensa
circulação de bens e de pessoas, em que as fronteiras estiveram abertas, não só para .a imigração humana como para
·os deslocamentos maciços de capital. Foi a época em que
:se póde conceber a doutrina da imigração de capitais em
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busca da melhor parte de desconto, e em que as riquezas,
circulando com facilidade de um país para o outro, tornaram possível aos Estados Unidos, em vez de promover o seu
desenvolvimento à custa de uma grande parcela da renda
nacional, ir buscar o seu potencial de investimento nos l'>aíses capitalistas europeus da época. Em vez de ter sido a
poupança doméstica a fôrça propulsora do desenvolvimento, foi a poupança estrangeira que permitiu êsse desenvolvimento, graças à facilidade com que emigravam os capitais. E não ocorrendo também escassez_ de mão-de-obra na
primeira fase, mas na segunda, os Estados Unidos conseguiram realizar êsse desenvolvimento, que constituiu um
caso único na história, sem impor à sua própria população
um grande sacrifício em seus níveis de consumo, e, ao mesmo tempo, permitindo que o desenvolvimento econômico
fôsse acompanhado de salários altos, ao contrário do que
aconteceu na Inglaterra e no Japão.
Já a União Soviética, que é outro exemplo que conhecemos, voltou aos padrões clássicos, com a única diferença
de que, no caso, em vez das potências nacionais terem sido
capturadas por uma classe empresarial de grande poder e
iniciativa, foram elas poupadas pelo Estado. Dêsse modo,
baixando o nível de consumo, durante durante um determinado lapso de tempo, pôde a União Soviética promover uma
política de investimentos de grande audácia, a qual, entretanto, não lhe teria sido possível, se não tivesse contado,
para isso, com dois importantes fatôres: primeiro, uma forte confiança política, decorrente da ideologia, que animava
o grande empreendimento nacional, e que legitimou os sacrifícios impostos à população, dando-lhes um sentido de
luta e de temporariedade; segundo, com o isolamento, obtido pela União Soviética em relação aos países vizinhos, pois
todos sabem que o mais poderoso estímulo p.ara o consumo
é o conhecimento que as populações adquirem de melhores
padrões de consumo, existentes em outras áreas. Desde o
momento em que a União Soviética se viu forçada, por motivos de segurança e de ordem política, a isolar a sua popu-

conseguia sustentar o privilégio dessa posição de segurança,
conseguia conter també_m na sua dependência os meios através dos quais ela se mantinha no poder. Tôda a evolução
da sociedade moderna, de há uns tempos a essa parte, parece
suscetível de ser apresentada como um curioso deslocamento
da superestrutura, sem alteração prévia da infra-estrutura
econômica em que aquela assentava, sob a pressão de diversos
fatôres, alguns de ordem cultural e outros de ordem política
e talvez mesmo de ordem econômica. A sociedade evoluiu
gradualmente, sofreu um processo de democratização política, que tem sido examinado .abundantemente por vários ensaístas, e que veio provocar, em quase todos os países, um inegável deslocamento do poder político das mãos dessa classe
proprietária para as mãos das classes trabalhadoras, que constituem, hoje, em quase tôdas as sociedades, mesmo nas socialmente mais atrasadas, as defensoras efetivas do poder político
ou, pelo menos, as suas defensoras em determinados momentos de decisão. Essa modificação de estrutura fêz diminuir,
extraordinàriamente, para a classe proprietária, a possibilidade de encarar qualquer problema social, e gerou .a necessidade de enfrentar, realisticamente, um programa de transformações da estrutura social, de modo a dar aos que trabalham um mínimo de segurança, que até aqui pôde ser
apenas um privilégio da classe proprietária.
Essa segurança talvez possa ser encontrada através do
desenvolvimento do princípio que parece estar subjacente
nos sistemas de previdência social de nosso tempo. Mas
se êsse princípio está subjacente, devemos reconhecer que
êle apenas se deixa .antever, e que a estrutura técnica de que
dispomos para desenvolver e para apliear está muito abaixo
daquelas necessidades que o problema requer, daquela amplitude com que a questão tem que ser tratada para que
possamos chegar a qualquer solução satisfatória. Em caso
contrário, estará mesmo a solução numa estrutura socialista que se tenha de apresentar para a sociedade, em que,
através de uma outra técnica, que já é então aquela com a
qual estamos mais familiarizados, os homens poss.am en-
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Um homem que consegue, na sociedade capitalista en:
sua forma pura, abrigar-se dêsses riscos e conquistar em
relação a êles um mínimo de segurança, suficiente para sua
subsistência pessoal e para a subsistência daqueles que lhe
dependem, é um indivíduo que consegue fundar a sua subsistência numa relação de propriedade; a propriedade que
é o optimus maximu~ para o qual tende a atividade econô:mica do indivíduo e que ocupa, por isso mesmo, na ordem
jurídica, a posição de uma espécie do centro de gravidade
do sistema. Tôda a ordem jurídica está organiz.ada partindo desta púsição central de proprietário.
Para a propriedade convergem e dela se irradiam. as
diversas técnicas jurídicas que informam as demais atividades econômicas do homem. E o individuo que consegue
conquistar a posição de proprietário, alcança aquêle mínimo de segurança com o qual pode realmente enfrentar a
álea da vida humana e da vida social, dentro de condições
aceitáveis. Pelo contrário, os que numa sociedade como
essa não conseguem atingir a essa posição, podem usufruir
situações vantajosas, mas que têm a característica da precariedade. Numa economia de base puramente liberal há
os que tiram o seu sustento apenas do trabalho, e a condição do trabalhador numa sociedade dêsse tipo é, necessàriamente, de insegurança. E' cerio que essa condição social
pode manter-se durante séculos consecutivos, e que, através
de expedientes vários, essa estrutura social permaneceu
inalterada nas suas linhas dominantes. Mas é indispensável considerar-se que, enquanto essa estrutura social subsistiu em meio à relativa tranqüilidade, a classe proprietária,
ao mesmo tempo que conseguiu manter essa segurança eeonômica corn<J um apanágio da sua posição, conseguiu também, através de outros processos, deter o contrôle político
da sociedade.
Através de várias técnicas manteve-se, durante um longo período histórico, urna coincidência bastante satisfatória entre segurança econôrnica e segurança política, de tal
maneira que a classe proprietária, ao mesmo tempo que

lação em relação às populações do mundo capitalista VIZI~
nho, extraiu daí como um subproduto - se não foi mesmo.
corno um produto - a facilidade de refrear a propensão a
consumir, criando condições psicológicas favoráveis a uma
política de investimento, fundada num grande sacrifício da
população.
Essas quatro experiências, que são sem dúvida muito
interessantes, têm para nós um grande valor, pois mostram
que não podemos pensar em repeti-las, porque vivemos num.
mundo em que as mesmas condições já não se reproduzem.
Com exceção da União Soviética - que já não consegue repetir a sua própria experiência, tanto assim que não é êsse
o sentido da experiência dos estados socialistas mais recentes - as outras experiências estão francamente distanciadas de nós na conjuntura histórica. A dos Estados Unidos
está radicalmente distanciada, porque vivemos numa época
em que desapareceu por completo essa mobilidade de pessoas e de capitais. Pelo contrário, as economias modernas
e!'-tão fechadas em si mesmas, os investimentos no estrangeiro estão em grande parte co!ldicionaJos a interêsses imperialistas de grupos econômicos que necessitam manter a
supremacia sôbre determinados mercados, e os investimentos externos, que se obtêm com fins altruístas em escala
adequada, são investimentos públicos, não são migração espontânea de capital, mas constituem, sobretudo, os investimentos obtidos através de agências oficiais dos grandes
países. Dessa forma, as condições em que a economia norte-americana se desenvolveu dificilmente se poderiam repetir no mundo de hoje, e, certamente, não se podem repetir
naqueles anos que nós possamos visualizar partindo de nossa presente conjuntura.
Os exemplos da Inglaterra e do Japão se acham distanciados de nós justamente pela circunstância de que hoje
não seria mais possível a urna classe proprietária capturar os
excedentes da renda nacional e sujeitar as classes trabalhadoras a um nível de consumo estabelecido segundo as leis
do mercado. E quando digo que não seria possível, não me
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refiro a considerações de ordem humanitária, ou puramente cultural, mas às de ordem política. A classe proprietária não poderia politicamente executar um desenvolvimento nesta base, pelas boas razões de que já lhe escaparam
-das mãos os contrôles políticos com que ela conseguia manter uma estrutura de autoridade nas sociedades que se desenvolveram dêsse modo. Por conseguinte, a contingência é típica e o problema tem que se acomodar a ela para
,encontrar uma solução adequada.
O desafio que pesa sôbre os países como o nosso, e para
o qual nós temos de achar a resposta, é exatamente êste:
temos de descobrir um meio de desenvolver o País, de aumentar o seu nível geral de produtividade, de conseguir
exaltar a sua propensão a consumir, sabendo, desde já, que
não poderemos deixar de fazer acompanhar as medidas econômicas que tomarmos nesse sentido de medidas sociais,
cujo objetivo é melhorar a distribuição social da riqueza, e
encontrar a fórmula de elevar a participação das classes
trabalhadoras no produto nacional, dando-lhes condições de
segurança que estejam de .acôrdo com essa aspiração comum que hoje já não pode mais ficar confinada dentro de
uma classe proprietária.
Ou encontramos um meio de harmonizar o desenvolvimento com melhor distribuição de riqueza, de harmonizar
a produtividade com a segurança do trabalhador, elevando
progressivamente os seus padrões de remuneração, vale dizer. os seus padrões de participação na obra de enriquecimento comum, ou não conseguiremos vencer a antítese com
que nos defrontamos. Harmonizar duas realidades, que
aos olhos da geração anterior, e ainda aos olhos de muitos
economistas e técnicos da nossa ger.ação, pareciam inconciliáveis, sempre é um julgamento do p.assado e ainda é, em
larga medida, um julgamento do presente. Para obtermos
uma melhoria de desenvolvimento econômico, em têrmos
quantitativos, precisamos considerar que a melhoria da situação social só virá, num segundo tempo, como o reflexo
de um tr.abalho já realizado e de um progresso material já

Hvo, como um fator nivelador para impedir que prosperem
certas situações de abuso ou que evolua dràsticamente um
processo de reajustamento que êles conseguem aeelerar e
r.dequar.
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Existe, pelo contrário, entre os sistemas dos padrões
legais e a atuação dos fatôres naturais que operam sôbre o
mercado, um.a adequação possível que, longe de ser nociva,
pode ser benéfica à evolução das condições gerais da economia do trabalho no País. Acima de tudo, é necessário
que êsse problema seja deslocado dos têrmos em que habitualmente tem sido apreciado, para poder ser visto sob outro ângulo, que eu desejaria trazer a debate, na oportunidade desta troca de idéias.
Quem considera a sociedade de hoje e a posição que o
trabalhador nela ocupa, não pode deixar de render-se à
evidência de uma importante transformação, da qual são
obrigados a tomar conhecimento aquêles que desejam estudar o problema da produtividade apenas sob o ângulo técnico. Essa tr.ansformação fundamental é a consciência, que
se generalizou na sociedade contemporânea, de que nenhuma forma de organização social poderá subsistir se não garantir .aos que trabalham um índice de segurança social
que caminha para se tornar tão satisfatório quanto aquêle
de que na sociedade capitalista usufruem os proprietários.
Quando consideramos a sociedade capitalista na sua
forma de organização mais liberal, verificamos que a segurança individual, a segurança econômica é o privilégio social do proprietário. Só aquêle que se encontra numa situação de propriedade, e que está em condições de tirar
dos seus bens um rendimento suficiente para ter assegurada
a subsistência, é que se pode considerar, nos quadros dessa
sociedade, ao abrigo dos riscos ordinários da existência individual. A existência individual contém, como sabemos,
um certo número de riscos condicionados à vida física do
indivíduo e a um certo número de acidentes, em p.arte de
ordem biológica, em parte de ordem social.
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legais que, não correspondendo à realidade do meio econômico, agem, entretanto, como um fator de perturbação, incentivando um processo de encarecimento da mão-de-obra,
nocivo à evolução dos fatôres de produção; e, finalmente,
observa-se que vai se robustecendo uma concepção da emprêsa como um organismo onde todos têm uma posição independente da autoridade que rege seus movimentos, e que
esta concepção, à medida que ganha terreno, envolve uma
diminuição da possibilidade de melhoria técnica na própria
organização da emprêsa.
Essas considerações podem ter um certo nível de procedência e seria um êrro pensarmos em refutá-las pelo simples processo de negativa ou de contestação, embora exista,
na apreciação dêsses aspectos, uma certa improvisação, que,
se fôr revista cuidadosamente, diminui muito a importância ou o fundamento das alegações.
Desde logo podemos observar que, se é verdade que
certas normas de estabilidade de emprêgo como de estabilização das tarefas representam um importante fator de
desestimulo individual, por outro lado, estas mesmas condições representam um fator de estímulo coletivo. Se é
verdade que um determinado indivíduo pode desestimular-se para o trabalho em virtude de se sentir protegido, a existência das condições de amparo atua sôbre a coletividade
trabalhadora em sentido radicalmente inverso. Atua num
sentido de estímulo comum, ainda que dêsse estímulo comum possam destoar determinados indivíduos, que, no caso,
representam a coação ordinária que surge em todos os ambientes onde se tende a introduzir um nôvo padrão de solidariedade e cooperação. Por outro lado, não é verdade
que os padrões legais, através dos quais se procura disciplinar a remuneração da mão-de-obra em todo o País, excluam a .atuação dos fatôres de mercado e que não se façam
sentir sôbre o trabalho as influências diretas dos fenômenos de escassez, que são, em última análise, aquêles que comandam a evolução do salário numa economia capitalista.
Os padrões legais atuam, principalmente, como um corre-

conquistado. tsse segundo tempo parece impossível e inconciliável com a estrutura da sociedade contemporânea, a
qual requer que êsse objetivo, em vez de ser alcançado num
segundo tempo, o seja num primeiro tempo e faça parte.
integrante daquelas condições técnicas através das quais possamos cheg.ar a obter os níveis de desenvolvimento que desejamos.
Quem apresenta um desafio não é obrigado a apresentar a resposta. A resposta compete à ciência econômica,
compete ao esfôrço do pensamento, que é o maior dos deveres dos homens da nossa geração. O único fim possível ao
apresentar essas considerações foi o de contribuir de algum
modo para tornar ainda mais polémica esta matéri.a.
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COMENTÁRIO DO PROF. EVARISTO DE MORAES FILHO

Sente-se uma certa influência do pensamento de ToYN·
BEE na exposição do prof. SAN TIAGO DANTAS, bastando destacar o emprêgo dêsse vocábulo desafio, nas vêzes em que
foi feito e na maneira com que foi utilizado. A vida col.etiva aí está, os homens aí estão, vivendo, entrando em contacto, produzindo, consumindo, criando relai;(Ões materiais
e espirituais de tôda ordem, pelo simples fato de que estão
vivos e querem continuar a viver. Os problemas surgem,
as acomodações são mais ou menos felizes, pouco imporia
- a vida não deixa problema sem solução, caminha sempre.
Conlndo, ao tomarem conhecimento e consciência dêsses
problemas, os homens - principalmente os responsáveis
pelo govêrno da sociedade - se vêm diante de um desafio,
ao qual não podem deixar de responder, bem ou mal.
Já dizia MARX que as sociedades só colocam os problemas quando encontram nelas próprias as condições materiais de solução. Nenhum problema vem antes do seu tempo,
como na science ficlion. Aqui o ideal sai mesmo do real. Nenhuma sociedade, na história humana, colocou um problema
ou deixou que os problemas se colocassem se não encontrou
prévia possibilidade de solução. :t;:sse desafio que a sociedade brasileira contemporânea está se colocando a si mesma,
bem sabe ela que, na conjuntura atual, tem possibilidades de
encontrar solução. Tudo depende das suas classes dirigentes.
E lá está em ARISTÓTELES, na "Política" ou na "Ética a
Nicômaco" - cito de memória - : o bom comêço é mais
do que metade do caminho. Eis um lugar comum, por todos reconhecido. De modo que, colocando bem o problema, através de uma tomada de consciência correta do desafio, já é, em têrmos matemáticos, possuir mais de 50% da
sua solução. Não há nenhum problema que deixe de ter
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consumo da população, é destinada à reaplicação, ou seja,
ao investimento.
As instituições que adotamos e que temos desenvolvido
-de alguns anos para cá, especialmente com relação à organização do trabalho, vêm sendo apontadas constantemente,
pelas críticas dos setores tecnológico e econômico, como responsáveis em grande parte pelo desestímulo a êsse tríplice
processo que temos de encarar e de seguir.
Enveredamos, há cêrca de 25 anos, por um sistema de
organização social que timbramos em considerar um dos
mais avançados entre os países democráticos, especialmente entre os países democráticos subdesenvolvidos, exagerando, muitas vêzes, a estima em que temos as nossas próprias
conquistas. ~sse sistema tem-se caracterizado por estabelecer um padrão de relações legais entre o trabalho e .a emprêsa, entre o trabalhador e os quadros econômicos, com a
finalidade de corrigir a aspereza dos fatôres competitivos
no mercado do trahalho e de amparar a situação do trabalhador por meio de critérios mais legais do que técnicos,
mais de ordem jurídica do que de ordem puramente econômica.
Assim é que, em vez de deixarmos que a elevação gradual dos salários decorra, predominante e exclusivamente,
do fator escassez do trabalho, procuramos interferir nesse
campo através de critérios de ordem jurídica, estabelecendo normas compulsórias para a elevação periódica dos salários, pela fixação de bases do salário mínimo ou por meio
de critérios judiciais de revisão salarial de determinadas
categorias profissionais, quando se suscitam conflitos para
seu reajustamento.
Do mesmo modo, a nossa legislação se tem caracterizado por um sistema de amparo da profissão do trabalhador no seio da emprêsa. Primeiramente, ensejando ao trabalhador um período de estabilidade relativa, dentro do
qual a sua despedida só pode ser efetuada em determinados
casos, sob pena de lhe ser conferida uma indenização. E,
afinal, admitindo a sua estabilidade, depois de ter atingido

solução, desde que os seus dados sejam corretamcnte pro~
postos. O resultado da equação, como num silogismo, depende da prévia armação dos seus têrmos. Tudo está, em qualquer ciência, na proposição dos dados. E o prof. SAN' TIAGO
DANTAS, com a clareza que lhe é peculiar, os colocou bem.
Estou de acôrdo com quase tudo que foi dito pelo conferencista. Quando o prof. SAN TIAGO DANTAS estava dissertando sôbre a estabilidade no emprêgo, ocorria-me ao
espírito o nome de um autor, que há mais de 30 anos já colocava a estabilidade como um dos fatôres de produção, como
/Um dos fatôres; de aumento da produção, como um dos fatôres da produtividade, em suma. Quero me referir a FAYOL.
)sto é deveras curioso num homem que não se apegava a
sentimentalismos, de um racionalista, do verdadeiro criador
dos estudos da organização do trabalho na bibliografia francesa. A dotava êle como slogan de tôda a ciência da organização as conhecidas palavras de AuGUSTO CoMTE, seu conterrâneo - prever para saber, a fim de prover. Nisso se1
resumia, segundo F AYOL, tôda a ciência da .administração.
Pois bem, procurando ser fiel ao método positivo, da
fiel observação dos fatos, dentro da maior objetividade possível, FAYOL chegou à conclusão de que a estabilidade no
emprêgo é um dos fatôres mais benéficos a uma boa produtividade. Lucram ambas as partes, a emprêsa e o empregado. Aquela, porque tem a seu serviço um empregado antigo, que lhe conhece bem os métodos de produção, afeito
ao serviço, de cujos segredos é senhor. E êste, porque se
sente mais tranqüilo, mais seguro, com salários mais altos,
inteiramente a par dos métodos de produção, sem choques
emocionais de novas .adaptações.
Por outro lado, já no recuado ano de 1932, escrevia o
prof. JosÉ CASTÁN ToBENAS, presidente da Suprema Côrte
espanhola e da Universidade de Madrid, que tôdas as escolas sociais contemporâneas possuem uma orientação convergente quanto aos dados da chamada questão social. Tô{1as estão de acôrdo em que se torna necessária a intervenção do Estado nos negócios econômicos particulares, para
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um melhor ajustamento da própria sociedade. Não há duas
opiniões quanto ao diagnóstico; a polêmica surge somente
quanto à terapêutica. Mas isso já é outra história ...
Segundo observou ToBENAS, as escolas sociais contemporâneas são intervencionistas, com maiores ou menores temperamentos, mas sempre intervencionistas, por um.
ctrto dirigismo econômico, através de prévia planificação.
No mundo da produção, a reforma tem forçosamente de começar pela emprêsa, organismo onde se reúnem .as pessoas,
as coisas materiais e imateriais para os fins de produzir
bens ou prestar serviços. Seja qual fôr o regime social,
do mais puro capitalismo liberal ao mais amplo socialismo.
dos meios de produção, em todos êles encontramos sempre
um organismo diferenciado e hierarquizado de produção.
Na sociedade em que vivemos, sem mudança de regime
econômico-social, tudo consiste em associar o trabalhador à
emprêsa, fazendo com que êle deixe de ser um elemento estranho ao processo produtivo, meramente como coisa. Dentro dessa ordem d~ idéias, sustentam certos pensadores católicos, seguindo a orientação das Encíclicas Papais, que a
verdadeira legitimação da propriedade é o trabalho. Nenhum título o supera ou ultrapassa. E isso, de certa maneira, já o dizia e pregava Rui BARBOSA, de formação liberal, no longínquo ano de 1919.
~ste ponto não deixou de ser ferido pelo prof. SAN
TIAGO DANTAS na sua conferência. Ao baseá-la no trabalho,
dinamiza-se a propriedade, tirando-a do clássico e tradicional sentido romanista, meramente estática e eterna, por
assim dizer. Quem tr.abalha, quem cultiva, fecunda o capital, acresce-o de valor, aumenta o fundo de comércio. Há
cêrca de três lustros operou-se na França uma verdadeira
revolução jurídica, com alguns protestos e algumas incompreensões, inclusive de RENÉ SAVATIER, ao ser instituído aquilo que se chamou de propriété culturelle. Isto é, estendeu-se uma especial co-propriedade dos prédios rústicos, das
explorações rurais, àqueles que a trabalhavam, que a cultiv.avam, uma espécie de estabilidade no domínio contratual,

significa, essencialmente, elevar a quantidade de bens e capital de que dispunha aquela sociedade em relação a cada
trabalhador empregado na produção, o que nos conduz,
imediatamente, ao segundo aspecto do problema do desenvolvimento econômico, que é o aumento da disponibilidade
de capital na sociedade que se cogita de desenvolver. Uma
sociedade como a nossa pode ser caracterizada, em grande
parte, pela carência crônica de capitais para enfrentar qualquer das suas tarefas de crescimento econômico. Não podemos aumentar a produtividade, pois a economia brasileira é por sua natureza de fraca produção de capital e de desgaste acelerado em virtude da presença crônica dos f.atôres
inflacionários. Já bastam êsses dois elementos para apresentar as dificuldades do problema e p.ara mostrar os aspectos negativos com que tôda a ação governamental e privada se tem de defrontar.
A êsses dois aspectos soma-se logo um terceiro: a produção da riqueza dentro da unidade-tempo numa sociedade
qualquer é destinada primeiramente ao consumo e depois
à poupança. Numa sociedade em que a produção é escassa,
e em que a população cresce segundo uma taxa elevada e
natural, há uma tendência para consumir, principalmente
quando essa tendência é estimulada pela presença permanente de f.atôres inflacionários, que aumentam, em determinados setores da sociedade, o poder de procura desproporcionadamente ao crescimento do volume de oferta de
bens produzidos.
Poderei, portanto, apresentar sucessivamente três linhas
de :dificuldades que o desenvolvimento económico é obrigado a enfrentar.
Para desenvolvermos o País, precisamos aumentar a
produtividade; para aumentar a produtividade, precis.amos
dispor de mais capital, em relação a cada unidade de trabalho; para dispormos de mais capital, suscetível de ser
aplicado no processo produtivo, precisamos conseguir elevar a taxa de investimento, isto é, aquela parcela de despesa produzida cada ano, que, em vez de ser endereçada ao
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algumas considerações de caráter teórico, que, talvez, possam justificar alguma repetição.
Em primeiro lugar, vamos considerar que a melhoria
da produtividade técnica numa sociedade, especialmente
numa sociedade como a nossa, está intimamente relacionada com todo o processo de desenvolvimento econômico.
Como sabemos, o desenvolvimento econômico, em grande
parte, pode ser definido como uma elevação dos níveis de
produtividade técnica dentro de uma sociedade. Nenhum
índice é mais eloqüente, quando queremos confrontar uma
sociedade evoluída, plenamente desenvolvida, com uma sociedade atrasada, do que aquêle que compara o rendimento
da produção per capita, seja na agricultura ou na indústria.
E' comum a comparação da produção do trabalhador agrícola brasileiro com o trabalhador agrícola norte-americano, do operário brasileiro com o operário de países mais
desenvolvidos nos diferentes setores da produção; em tôdas
essas oportunidades verificamos que a unidade. de trabalho,
no Brasil, corresponde a um nível ainda muito baixo de
produção, permitindo que o nosso p.aís se classifique entre
os de mais baixa produtividade do mundo.
O desenvolvimento econômico,. portanto, apresenta-se
essencialmente voltado para o aumento da produtividade,
que, por sua vez, se acha relacionado com o .aumento das
quantidades de capital que uma sociedade está em condições de aplicar por trabalhador ocupado em seus diferentes
setores de atividade. De um modo ger.al, pode-se dizer que
a produtividade aumenta graças à melhori.a da conduta do
operário, ao desenvolvimento da sua atividade pessoal e,
sobretudo, graças .ao quantum de capital que conseguirmos
introduzir no processo produtivo em relação a cada trabalhador. Poder-se-ia até mesmo, teoricamente, fixar o quantum de capital' ideal para elev.ar a produtividade, quando
consideramos, num determinado setor de atividade, um determinado número de trabalhadores nêle empregado. Os
donos de capital é que permitem essa ampliação d.a produtividade per capita; e, por isso, melhorar a produtividade

muito próxima dos efeitos, do direito real. Empresta o Estado a segurança a tôdas as pessoas que regaram a terra com o suor do seu rosto. A propriedade passa, efetiv.amente, a obrigar também o seu titular, como queria CoMTE,
pregava LÉoN DuGUIT e inscreveu em seu texto a Constituição de Weimar de 1919.
Foi muito feliz o prof. SAN TIAGO DANTAS ao referir-se à
noção de segurança necessária a todo o ser humano, mormente aos que vivem exclusivamente do seu trabalho. Aliás
~ e é curioso fixar - raramente se tem encontrado um voeábulo tão amplamente empregado como êste de segurança. Esta sociedade em mudança como que está assustada,
sente a necessidade de acudir a todos os riscos, evitando-os,
prevenindo-os, reparando-os. Sentem-se todos responsáveis, numa aceitação quase unânime do que se poderia chamar de risco social ou coletivo. Quer em Direito Internadona}, que:r em Direito Penal, quer em Direito do Trabalho,
tomam-se medidas de segurança. Asseguram-se todos através do Estado, de associações, de emprêsas ou de indivíduos - contra os riscos biológicos, econômicos ou sociais.
D sentido da mudança está presente em tôdas as consciências. Quer-se impedir unicamente que ela se faça violenta
·e bruscamente, ou com injustiças flagrantes.
Os estudos atuais de psicologia aplicada, de relações
humanas na indústria ou de Direito do Trabalho convergem
par.a um denominador comum: a necessidade de assegurar
um ambiente ótimo de tranqüilidade aos que trabalham e
produzem. Os desajustamentos e as neuroses são comuns
em épocas de crise, de desemprêgo, de quedas salariais .
Atualmente, coloca-se esta noção de segurança no centro
mesmo dos problemas da organização do trabalho. Disse-o
·o prof. SAN TIAGO DANTAS muito bem: se algumas críticas
empresariais procedem quanto à estabilidade no emprêgo
do ponto de vista individual, tudo muda de figura quando é
'Cla encarada do ponto de vista social ou coletivo. Aqui,
representa ela exatamente esta adentração, esta penetr.ação,
-esta associação do trabalhador na emprêsa, à qual se sente
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-24prêso e permanentemente unido, nos bons e nos maus momentos. E' comum ouvir-se de trabalhadores a referência
ao seu trabalho em têrmos sociológicos do nosso grupo, ao
qual OSj outros são estranhos, como acontece com a torcida
de futebol. Dizem êles: "na nossa emprêsa, produzimos
isso, ganhamos tanto, vamos fazer isso", sempre no sentido
de contrapô-la às demais, numa nítida diferenciação de
pertinência. E' que, às vêzes, o trabalhador não se sente
um estranho, uma simples peça na engrenagem de produção. Já dizia DosTOIEVSKI que a reforma da emprêsa se
fará quando o homem que trabalha deixar de ser uma simples rodagem ou engrenagem nas máquinas da fábrica.
E' preciso, dizemos nós, fazer do trabalhador um elemento pessoal, talvez o mais importante, da emprêsa (trabalhador em sentido amplo, abrangendo todos os que trabalham sob regime de salário, incluindo gerente, administrador ou técnico), tirando-o dos meros dados do custo da
produção, como acontece ainda hoje nos cálculos da contabilidade. A mão-de-obra não representa só esta função
capitalista de custo da produção, perdida anônimamente
entre os demais fatôres materiais da produção. O trabalhador não é um puro dado contábil. :êste elemento humano, associado à produção, valorizador do capital, fecundador do capital, muitas vêzes seu organizador e racionalizador, não pode permanecer jogado entre os algarismos negativos do custo da produção. Na .atual conjuntura nadona~ - palavras de SAN TIAGO - , não é mais dado a nenhum
economista cuidar dos problemas da produtividade sem levar em consideração, talvez magna, êste aspecto das relações humanas, da segurança econômico-social do homem
que trabalha. O conceito de· produtividade não pode serconfundido com o meramente quantitativo de aumento da
produção, acrescentando-se novos fatôres de produção. Não,.
pelo contrário: o aumento de produtividade diz respeito a
um 'acréscimo de produtividade, utilizando-se dos mesmos.
fatôres de produção, mais bem organizados, màis bem associados, mais bem utiliz.ados, tirando dêles o máximo. O que-
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O tema da produtividade é, em primeiro lugar, um tema
para os técnicos. Enquadrando-se o conceito de produtividade nos seus justos limites, de modo a se obter com a
mesma quantidade de trabalho e capital maior produção,
seja numa emprêsa ou na sociedade em geral, o estudo dos
problemas que com êsse processo se relacionam é essencialmente um estudo tecnológico e, por conseguinte, reservado
ao especialista.
Se quisermos alargar um pouco mais êsse campo, vendo o problema da produtividade na sua íntima relação com
uma economia em estabilidade ou em desenvolvimento,
pensamos, então, nos meios de pontificarmos as modificações da produtividade observadas em cada país ou em cada
sociedade.
O problema então já transcende da tecnologia, indo
para o campo do economista. Só o economista, com seus
métodos de aferição e sua capacidade de encontrar as relações entre os fenômenos e observá-los, seja macroscopicamente na sociedade em geral, seja dentro de uma perspecti:va de micro-economia no campo da emprêsa em particular,
só o economista pode verdadeiramente trazer para o assunto o método que permita a sua exploração adequada. Por
conseguinte, para um advogado e político militante, tratar
do tema da produtividade não pode deixar de significar
como que uma importante, embora consentida, distorção da
perspectiva. Mas é que pretendo, justamente, abordar o
aspecto que me foi confiado com essa distorção, trazendo,
a propósito dêle, algumas observações de ordem pessoal e
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aumenta e melhora é a capacidade de produção, através dêste ou daquele fator de produção ou de todos ao mesmo tempo.
Um assunto que não pode deixar de vir à baila neste
momento é o da chamada livre emprêsa, também focalizado,
em parte, pela conferência do prof. SAN TIAGO. Em verdade vos digo: nunca houve livre emprêsa no Brasil. Desde
que me entendo, venho meditando sóbre êste assunto, e cada
vez mais me convenço de que as emprêsas nacionais, em quase sua totalidade, vivem à sombra do Estado, sob regimes
protecionistas de tóda ordem. Protegem-se as indústrias
nacionais através da importação e exportação, de empréstimos estatais, de isenções de impostos, de moratórias, de um
sem número de expedientes. O Estado quase sempre está
presente como principal investidor ou maior consumidor.
Agora mesmo, anda muito em moda o chamado desenvolvimentismo, com completo esquecimento daqueles que mais
colaboram para êste mesmo desenvolvimento. Quando o
Estado se volta para êste lado protecionista, que é o da legislação do trabalho, aí então as emprêsas protestam e dizem que estão sendo esmagadas pelo excesso de ónus trabalhistas, que oneram a mão-de-obra. Nada dizem da outra proteção estatal... No Brasil, o Estado suplementa
salário de professor, de marítimo e de outras categorias
profissionais, num estranho hibridismo político. O regime
é de emprêsa privada, os lucros são dela, mas o ónus salarial é partilhado pelo Estado. Que regime é êsse? Liberal-democrata, social-democrata, socialista? Não. Nada disso, simplesmente confusionista ou comodista, com uma larga margem de hipocrisia social.
Por outro lado, não há como negar que o Estado brasileiro sufocou a livre manifestação do movimento operário
nacional, ao assumir o papel, com a Revolução de 30, de
exercente único dêsse paternalismo social. E' de fácil verificação o quase total desaparecimento do movimento sindical
depois de 1930, ao contrário do que ocorria antes daquela
data. Havia maior espontaneidade no movimento operário brasileiro, com congressos livres, maiores reivindicações,

-26mais autenticidade. Os líderes, embora às vêzes confundidos com anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas e comunistas, eram mais autênticos e saídos diretamente da
massa. O Estado, depois de 30, substituiu-se aos trabalhadores, como um pai dadivoso, mas' cioso da sua autoridade.
Durante o Estado Nôvo, de nef.asta memória, foram proibi.dos os movimentos coletivos: greve, lock-out, dissídios coletivos. Cresceu, sem dúvida, a legislação do trabalho, mas
somente em garantias individuais, com total retrocesso no
campo coletivo, o que acontecia de resto no regime fascista
de Mussolini. A chamada democracia autoritária brasileira representava justamente um regime tampão contra a
livre manifestação das reivindicações operárias. O Estado
acudia, dadivoso, quando lhe aprouvesse. Nada mais.
De modo que, no Brasil, dá-se o seguinte: a legislação
do trabalho não é aceita, é imposta de fora para dentro das
emprêsas e dos sindicatos. Ambas as classes a suportam,
sem o tempêro das verdadeiras coisas desejadas, ansiadas
e conseguidas pelo esfôrço próprio dos grupos de pressão.
Somente agora, depois de longos anos de opressão ou má
compreensão do verdadeiro sentido do movimento sindical,
é que vão surgindo alguns líderes democráticos e se vão realizando os congressos livres de trabalhadores. O Ministério
do Trabalho, de 1946 para cá, vai recuando nas suas intervenções sindicais e na realização de falsas eleições. Mas o verdadeiro mal reside no chamado impôsto sindical, que contraria
de frente a liberdade sindical, impedindo-nos de ratificar a
Convenção n. 87, de 1948, sôbre a liberdade de associação.
Naqueles contrôles legais, de que falou o prof. SAN
TIAGO, falta-nos um referente à efetiva e real participação
dos trabalhadores na administração da emprêsa, através
de organismos mistos, de comitês de trabalhadores, de particip.ação nos lucros, e assim por diante. O trabalhador
ainda permanece totalmente na periferia da emprêsa, prestando serviço e recebendo salário, sem maiores laços que o
prendam à sua estrutura e aos seus riscos. E estas experiências, com maior ou menor êxito. são comuns. hoje em

-27dia, em todos os países ocidentais (França, Itália, Estados
Unidos, Espanha, Inglaterra, Suécia, etc.) . Em verdade,
pouco ou nada possuímos em experiência da chamada democracia industrial, bandeira levantada nos primórdios
dêste século por PAUL-BONCOUR, em França. A legislação
do trabalho é mantida e obedecida - assim mesmo, mal por fôrça das sanções penais e administrativas, no próprio
Código Penal e na Consolidação das Leis do Trabalho,
além dos ressarcimentos de índole propriamente civil a favor do trabalhador.
Todos os programas de produtividade, levados a efeito
na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, não se tornaram viáveis sem a efetiva participação dos trabalhadores,
na sua elaboração e na sua execução. Sempre foram ouvidos os sindicatos e os comitês de emprêsa. Sem essa colaboração, que importa em melhor apuro da mão-de-obra,
mais qualificada, consciente e técnica, pouco será possível.
Da conferência do prof. SAN TIAGO DANTAS quero ressaltar muito especialmente o ponto que S.Sa. fere, dos mais
delicados, mas que foi tratado com muita sinceridade. O
Brasil precisa enriquecer-se, sem dúvida, mas por inteiro,
enriquecendo todo o homem e todos os homens, e não somente .alguns se tores das chamadas classes produtoras. O
desenvolvimento econômico não pode ser feito em duas etapas - primeiro das indústrias, depois dos trabalhadores.
Não, as duas etapas devem ser concomitantes, a econômica
e a social. E' preciso aumentar a renda per capita do povo
brasileiro, com maior e melhor divisão da renda nacional,
com maior e melhor desenvolvimento social. O Brasil não
se desenvolverá com maior enriquecimento de uma classe,
em minoria, e maior empobrecimento de outra, em m.aioria
absoluta.
Eram êstes os comentários que tinha a fazer. O desafio foi colocado em bons têrmos pelo prof. SAN TIAGO DANTAS. Resta-nos a nós todos e a êle próprio procurar dar
a solução exata ao maior e mais agudo problema do Brasil
de hoje.
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