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1 - lntrodu~ao 

0 Premia Nobel de Economia Maurice Allais afirmou, em Mar9o de 1996, 
no Forum de Epinal sabre o emprego, que era este, precisamente, o seu com
bate principal, pois os elevados nfveis de desemprego amea9ariam a nossa 
sociedade liberal e humanista com a desagrega9ao do tecido social (AIIais, 1996, 
p. 14). Ao afirma-lo reconhecia que o desemprego nao constitui apenas um 
desperdfcio de recursos, uma das principais fontes dos defices dos sistemas 
de protec9ao social ou ainda um elemento depressive da procL!ra global, repre
senta tambem uma brecha no cimento social 

No seio desta sociedade os indivfduos exprimem um desejo constante de 
enriquecimento material, o que se compreende, pois a medida que vao satisfa
zendo as suas necessidades vao tambem descobrindo outras por satisfazer, 
porventura nem sequer imaginadas anteriormente. Como dizia G. Bachelard, o 
Homem e uma criatura do desejo e nao uma criatura da necessidade (citado 
em Braudel, 1992, p. 156). Este desejo de acumula9ao de riqueza, com o pro
p6sito de, entre outras finalidades, a trocar por bens e servi9os, beneficia, alias, 
de particular destaque no seio do paradigma de desenvolvimento dominante, 
que assenta, precisamente, no crescimento econ6mico e na mercantiliza9ao da 
economia. 

Por um lado, e ainda atraves do trabalho que a maioria desses indivfduos 
obtem os rendimentos que a satisfa9ao das suas infinitas necessidades requer, 
o mesmo e dizer que fazer parte da sociedade - da sociedade de consumo 
sublinhe-se - enquanto consumidor, exige um emprego ou qualquer outra for
ma de actividade econ6mica. Por outro lado, a 16gica da economia, que sacraliza 
a remunera9ao de uma pena ou de uma ac9ao positiva e a obriga9ao de pa
gar por um prazer ou por uma ac9ao negativa, nao deixaria de atribuir ao tra
balho um papel decisive no seu c6digo moral. Nao existem almo9os gratuitos 
como gostam de repetir os anglo-saxoes. 

B. Perret sublinha que qualquer encarregado de educa9ao a quem uma 
crian9a pede uma mesada sabe instintivamente que e perigoso dissociar o di
nheiro do trabalho (Perret, 1995, p. 1 06). Esta atitude faz parte dos valores 
que e suposto transmitirmos de gera9ao em gera9ao, o que leva F. Zellner (1996) 
a interrogar-se sabre os valores que os pais transmitem aos seus filhos quando 
passam temporadas, mais ou menos longas, de inactividade, sobrevivendo a 
custa de todo o tipo de subsfdios. Mesmo nas sociedades ditas primitivas, a 
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ausencia de trocas mercantis (ou no mm1mo o seu caracter secundario) nao 
implica a obtent;:ao do necessaria sem a reclamat;:ao de uma qualquer 
contrapartida. 

Na nossa sociedade a contrapartida que a moral econ6mica exige dos 
indivfduos para a satisfat;:ao das suas necessidades e o fornecimento de uma 
determinada quantidade de trabalho ou de actividade socialmente util, excepto 
nos cases de incapacidade motivada por manifesto infortunio. A moral econ6-
mica assenta assim na obrigat;:ao de trabalhar. Ora, por definit;:ao, o acesso a 
um regime obrigat6rio nao pode ser vedado a quem manifeste claramente a 
intent;:ao de a ele aderir, do mesmo modo, diria, que nao se pode negar um 
seguro obrigat6rio a ninguem, como e o caso do seguro de responsabilidade 
civil do ramo autom6vel, ou impedir a inscrit;:ao de um aluno em idade de es
colaridade obrigat6ria. 

E tambem esta a ideia de H. Hude (1994) quando enuncia que a socieda
de livre estaria assente num pacto social cuja componente econ6mica exige a 
realizat;:ao de tres condit;:6es, o direito de viver (ou seja deter acesso aos bens 
necessaries), o dever de trabalhar (sob pena de ser socialmente irresponsavel) 
e o direito de ganhar a vida (o direito de trabalhar). Para ele o combate ao 
desemprego assume desde logo um caracter prioritario, porque se trata de pre
servar a sociedade livre, e acrescenta que se for impossfvel respeitar este di
reito ao trabalho no quadro dum dado sistema de regras econ6micas, entao 
torna-se necessaria enriquecer este sistema e modificar as suas regras. 

0 trabalho e, ainda, um dos mais importantes vectores de aprendizagem 
e de interiorizat;:ao dos c6digos sociais, como o respeito pelos contratos e pe
los horarios ou o senti do da propriedade (Perret, 1995, p 1 08). 0 trabalho se
ria, assim, um possante instrumento de socializat;:ao do indivfduo sem a qual a 
economia, e particularmente a economia de mercado, nao poderia funcionar. 
B. BOrgenmeier (1994) acredita neste papel de cimento social atribufdo ao tra
balho mas autores como D. Meda (1995) ou A. Gorz (1993) acham, no entanto, 
que este protagonismo do trabalho esta sobrevalorizado. 

Contudo, o inverse, ou seja a dessocializat;:ao, revela-se, em certos cases 
concretes, impeditiva da insert;:ao no mercado de trabalho. Com efeito, tecnicos 
ligados ao emprego e a segurant;:a social afirmaram em varias ocasioes (Bran
co, Covas, 1997) que uma das causas de nao insert;:ao na vida activa e, jus
tamente, o nao respeito pelos contratos ou pelos horarios de trabalho por parte 
de uma franja importante dos desempregados de longa durat;:ao do Alentejo. 
Esta constatat;:ao, inspirada na observat;:ao quotidiana, nao permite provar que 
os referidos c6digos sociais sejam apenas transmitidos pelo trabalho regular, 
mas parece indicar, no entanto, que o afastamento regular da pratica do traba
lho contribui pelo menos para o seu abandono. 

Assim, poder-se-ia legitimamente pensar que, para a economia, o forneci
mento de emprego a todos aqueles que o desejem e que estejam em condi
t;:6es de trabalhar seria assumido, simultaneamente, como um dever e como 
uma necessidade. Contudo, de acordo com a sua 16gica, a economia nao tem 
como objective a criat;:ao de empregos, mas sim a mais eficaz afectat;:ao pos
sfvel dos factores de produt;:ao, isto e criar um maximo de riqueza com um 
mfnimo de recursos. Ora, um desses recursos e, precisamente, o trabalho, ou 
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melhor dizendo o recurso humane (Gorz, 1993a, p 85). Ao considerar o ser 
humane como um recurso entre outros, e natural que a economia pretenda 
poupa-lo, o que significa tao somente utiliza-lo o menos possfvel. 

No quadro do paradigma de desenvolvimento dominante, e esta a no9ao 
de eficacia do sistema, que se traduz em termos concretes pelo aumento da 
produtividade dos factores. Os automoveis gastam menos gasolina, os electro
domesticos gastam menos electricidade, as comunica96es gastam menos tem
po e a actividade economica gasta menos pessoas. Assim se entende o sen
tide geral do progresso. 

Do ponto de vista individual, a busca incessante de enriquecimento exige 
tambem o aumento da produtividade do trabalho, pelo menos se nao se tiver 
em considera9ao uma qualquer redistribui9ao do rendimento e do patrimonio. 
Este aumento da produtividade do trabalho, por seu turno, nao podera ser pros
seguido sem um certo grau de substitui9ao do trabalho pelo capital, ou seja 
sem uma perda de empregos. No Iongo prazo, no entanto, o crescimento do 
rendimento induzido pelo aumento da produtividade e suposto conduzir a um 
incremento da procura que por sua vez suscitaria uma expansao da produ9ao 
ou o aparecimento de outras actividades, que, juntos, se encarregariam de 
absorver os empregos perdidos numa primeira fase. Esta e a profissao de fe 
do paradigma de desenvolvimento dominante. 0 nfvel do emprego dependeria, 
entao, do nfvel do crescimento economico, e durante largo tempo a componen
te economica do pacto social enunciado por H. Hude foi respeitada gra9as ao 
ritmo elevado, e constante, do crescimento economico. 

Mas que acontece quando este ja nao gera emprego ou pior quando cria 
desempregados. Dudley Seers num artigo famoso ja afirmava: «As quest6es a 
p6r sobre o desenvolvimento de um pafs sao entao as seguintes: qual tem sido 
a evolu9ao 1) da pobreza, 2) do desemprego, 3) das desigualdades de rendi
mento» (Seers, 1979, p 952). Assim, nao poderfamos chamar desenvolvimento 
a um crescimento economico que nao contribufsse para a resolu9ao destes 
problemas e muito menos que fosse acompanhado de uma sua degrada9ao. 
A economia, com efeito, nao e a-social e os codigos sociais de que se falou 
sao tao impoitantes para o funcionamento da sociedade como para o da eco
nomia. 0 desemprego actual evidenciaria, entao, com uma agudez inedita, o 
conflito latente entre a eficacia economica e o direito ao trabalho. 

0 desemprego, mais do que um prejufzo, constitui, assim, uma aberra9ao, 
qui9a uma contradi9ao do sistema econ6mico, dado que a busca da eficacia 
pura podera estar a corroer as funda96es sobre as quais a economia se apoia. 
0 combate ao desemprego e, por isso, um combate pela sobrevivencia do sis
tema economico. Assim se compreendem as palavras de Maurice Allais trans
critas no infcio deste trabalho. No entanto, e e esta a questao que sera coloca
da insistentemente nas paginas seguintes, ate que ponto os remedies 
encontrados ate agora para lutar contra o desemprego nao estarao a provocar 
estragos no tecido social tao importantes como aqueles que tem por origem o 
proprio desemprego? 0 mesmo sera dizer que o problema nao reside tanto 
nos instrumentos de luta contra o desemprego mas na defini9ao do desempre
go, ou melhor da taxa de desemprego, como alvo desta luta. Assim, a resolu-
9ao do problema passaria pela troca de alvo e nao pela constante busca de 
novas armas. 
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2 - Do desemprego, das pollticas de emprego e das suas consequencias 

Voluntariamente, nao se pretende, aqui, nem aprofundar a questao da 
origem e da persistencia dos elevados nfveis de desemprego, nem descrever 
de modo exaustivo todas as polfticas postas em pratica para tentar reduzir o 
desemprego. Contentar-nos-emos com os argumentos mais habituais, tentando, 
na medida do possfvel, nao emitir qualquer julgamento sobre os seus poderes 
explicative e curative. 

Apesar da heterogeneidade das contribuig6es e aceitando correr o risco 
de uma simplificagao excessiva, podem-se classificar as explicag6es do desem
prego em dois grandes grupos. 0 primeiro reune aqueles que atribuem a ori
gem do desemprego ao funcionamento imperfeito do mercado de trabalho, 
optando entao por uma abordagem essencialmente microecon6mica e o segun
do aqueles que estabelecem uma ligagao decisiva entre o desemprego e va
riaveis como o ritmo do crescimento econ6mico ou a taxa de cambia, optando 
por seu turno por uma abordagem macro-econ6mica. 

Esta compartimentagao nao obriga, no entanto, a que estas abordagens 
se excluam mutuamente. E perfeitamente possfvel, tal como o demonstra o Livro 
Branco sobre o Crescimento, a Competitividade e o Emprego (Comissao Euro
peia, 1994), recorrer a ambas as abordagens para tentar compreender o de
semprego e sobre ele actuar. Por comodidade apenas, as duas abordagens 
serao analisadas separadamente. 

No quadro da abordagem do desemprego pelo mercado de trabalho, as 
diversas argumentag6es insistem quase sempre sobre os obstaculos colocados 
ao restabelecimento do equilfbrio atraves da flexibilidade do prego do trabalho. 
Fen6menos, tais como a existencia de subsfdios de desemprego (ou melhor a 
elevada relagao entre estes subsfdios e o ultimo salario auterido), os efeitos 
insider/outsider, o mismatch entre a oferta e a procura de emprego e uma re
gulamentagao excessiva, seriam responsaveis do pouco afinco dos empregado
res em procurar empregar e dos desempregados em procurar empregar-se. 

Grosso modo, as polfticas propostas para, no quadro desta abordagem, 
combater o desemprego, dizem respeito a acg6es no ambito da formagao pro
fissional, suposta contrariar a desvalorizagao dos desempregados ap6s longos 
perfodos sem emprego e reduzir as possibilidades de mismatch, a redug6es 
nos subsfdios de desemprego (nao tanto no seu montante mas sobretudo no 
tempo durante o qual poderao ser recebidos) e a desregulamentagao do mer
cado de trabalho. Sobre esta abordagem existe uma abundante literatura des
tacando-se aqui as obras de S. Smith (1994), V. Symes (1995) e H. Zajdela 
(1994) pelo panoramica que oterecem do conjunto dos trabalhos. 

A abordagem macroecon6mica por seu turno explica o desemprego pelas 
polfticas deflacionistas levadas a cabo desde os anos 70 e particularmente pela 
sua persistencia apesar da constatagao actual de taxas de intlagao historica
mente baixas, o que leva J. P. Fitoussi (1996, p 89) a afirmar que qual 
D. Quixote estarfamos a mobilizar as nossas energias, isto e a polftica econ6-
mica, contra um inimigo imaginario. 0 essencial das polfticas de combate ao 
desemprego reside, segundo esta abordagem, na activagao dos instrumentos 
de polftica econ6mica no sentido de aumentar o crescimento do produto. 
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Alguns dos seguidores desta abordagem argumentam que as taxas de 
crescimento actuais sao demasiado baixas para criar emprego e ate para tra
var o aumento do numero de desempregados (Fitoussi, 1996, p. 94), outros 
que seria necessaria enriquecer o conteudo em empregos do crescimento, ja 
que nao se espera uma aceleragao do crescimento a breve prazo (Germain, 
1996). Este ultimo argumento nao repousa inteiramente sabre o crescimento, 
recupera alias alguns elementos da visao anterior, mas nao deixa de conside
rar o crescimento como a variavel fundamental no processo de combate ao 
desemprego. 

Basear a criagao de emprego num maior crescimento econ6mico pode, no 
entanto, revelar-se contraproducente, pais o crescimento esta fortemente deter
minado pelo investimento, que par sua vez se relaciona intimamente com o 
progresso tecnico. Ora, este ultimo implica geralmente uma poupanga do factor 
trabalho no processo de produgao, o que significa a criagao de desemprego. 

Deveremos nos, par isso, renunciar ao progresso tecnico? Segundo J. Ellul 
a tecnica constitui o meio indiscutfvel da modernidade como a floresta o foi 
para o homem do neolftico, renunciar a tecnica seria, entao, equivalents, para 
o homem primitive, a deitar fogo a floresta (citado em Latouche, 1995, p. 215). 
0 progresso tecnico resulta da inteligencia e da criatividade humanas em per
manents busca de aperfeigoamento, p6-lo em causa consistiria em recusar a 
propria ideia de desenvolvimento. Sismondi nos seus Princfpios de Economia 
Polftica dizia que «Toda a invengao nas artes que tenha multiplicado a capaci
dade de trabalho do homem desde 0 arado a maquina a vapor e uti! [ ... ] nao 
e culpa do progresso da ciencia mecanica, mas da ordem social, se o trabalha
dor que adquire a capacidade de produzir em duas horas o que lhe levaria 
antes doze, nao se encontra mais rico•• (citado em Denis, 1976). 

Par analogia dirfamos, hoje, que nao e da culpa do progresso tecnico se 
ele cria mais desempregados, mas sim do modo de desenvolvimento. A isto 
poder-se-ia retorquir que o progresso tecnico consubstanciado na maquina e 
indissociavel do sistema econ6mico e social hoje dominante, no entanto, 
P. Dockes e B. Rosier (1988) sustentam que a maquina, nos prim6rdios da 
revolugao industrial, nao pressupunha obrigatoriamente a grande fabrica e logo 
o capitalismo. Outra formas de organizagao do trabalho teriam sido tentadas 
e o seu progressive desaparecimento dever-se-ia mais a uma relagao de for
gas desfavoravel do que a uma menor eficacia produtiva. Teoricamente, e, 
entao, possfvel admitir a existencia de progresso tecnico sem que este seja 
acompanhado de uma tao marcada tendencia para a substituigao do trabalho 
par capital. 

E diffcil comparar a eficacia dos dais tipos de polftica ja que no essencial 
a abordagem microecon6mica dominou as interveng6es no domfnio da criagao 
de emprego em quase todos os pafses da Europa e da America do Norte, nos 
ultimos anos. As diferengas incidem sobretudo no grau de flexibilidade que se 
tem introduzido no mercado de trabalho ou nas cedencias feitas pelo Estado
-providencia no tratamento dos desempregados. Assim, as polfticas em favor 
de uma maior flexibilidade do mercado de trabalho e de uma menor protecgao 
social sao as que terao tido maior sucesso na criagao de empregos. Assim, no 
pe-rfodo entre 1970 e 1992 o crescimento total em termos de produgao e de 
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emprego foi, par exemplo, para a Fran9a, respectivamente de 77 % e de 6 % 
enquanto nos Estados Unidos foi de 70 % e de 49 % (Comissao Europeia, 1994, 
p. 149}. 

Este diferencial tem estado na origem de muitas conclus6es sabre a. su
perioridade do modelo mais liberal, porventura um pouco precipitadas, pais a 
comparabilidade dos dados americanos com os europeus deve ser encarada 
com alguma prudencia. Contudo, quando se pretende reflectir sabre a rela9ao 
entre o emprego e o desenvolvimento, mais do que debater o nfvel da taxa de 
desemprego, independentemente do modo como ela e calculada, importa dis
cutir sobretudo os efeitos que as polfticas de combate ao desemprego tem sabre 
alguns dos pilares do modelo de desenvolvimento. Ja se disse que a existen
cia de desemprego abre uma brecha importante nas funda96es desse modelo, 
resta saber se a resoluvao, ou a mitigayao, deste problema, nao abre outras. 

Assim, os melhores resultados obtidos pelos Estados Unidos no combate 
ao desemprego foram acompanhados par uma degrada9ao do nfvel de vida de 
uma parte cada vez mais importante da populavao e par um aumento da desi
gualdade na distribuivao do rendimento nacional. Com efeito, o salario media 
americana tera cafdo ate ao seu nfvel dos anos 50 (Fitoussi, 1996, p. 88) e o 
rendimento dos 20 % dos americanos mais pobres, segundo o US News and 
World Report desceu aproximadamente em 19 % entre 1978 e 1993 enquanto 
o rendimento dos 20 % mais ricos subiu em 18 % (citado em Julien, 1995). 
Pobreza e desigualdade seriam entao o reverso da medalha do sucesso da 
luta contra o desemprego. 

A desigualdade, enquanto principia, nao pode ser considerada obrigatoria
mente um maleficio. Para muitos, como Adam Smith, constitui ate um estfmulo 
ao esforvo individual ou ainda um meio de gerar poupanva (Hunt, 1989}, am
bos contribuindo de modo decisive para o processo de desenvolvimento. Par 
outro lado, a desigualdade par si s6 nao informa sabre a evoluvao do nfvel e 
da qualidade de vida da populavao que aufere os mais baixos rendimentos. 
Um aumento da desigualdade e perfeitamente compatfvel com uma melhoria 
do nfvel e da qualidade de vida desta populavao. A desigualdade e mais dificil
mente justificavel quando, pelo contrario, se faz acompanhar de um aumento 
da pobreza. Um dos princfpios da justiva em Rawls sustenta, justamente, que 
as desigualdades sociais e econ6micas sao aceitaveis apenas se contribuirem 
para para a mel haria do destino de todos (Combee, Norton, 1991 ). 

E certo que a desigualdade econ6mica nao pode ser reduzida a simples 
distribuivao dos rendimentos e que a situavao perante o emprego constitui tam
Mm uma importante desigualdade, como sublinha A. Sen (1997}. Poderfamos 
entao dizer que nos Estados Unidos, a desigualdade econ6mica, consubstanciada 
pela desigual distribuivao dos rendimentos, seria compensada pela mais forte 
criavao de emprego. Parece, no entanto, muito constrangedor aceitar, nao s6 
que. uma desigualdade se possa tratar a custa da instauravao de outra desi
gualdade, como tambem que se deva obrigatoriamente operar uma escolha entre 
elas. Pode-se suportar uma melhor que a outra, tanto do ponto de vista indivi
dual como do ponto de vista colectivo, o que em economia constitui uma infor
mavao preciosa, pais pode-se traduzir numa preferencia, mas que, em termos 
da construvao do que alguns chamariam uma sociedade mais justa, pouco ou 
nada vem acrescentar. 
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Mais inquietante e o aumento da pobreza, e nao apenas nos grupos tra
dicionalmente mais afectados, como os desempregados ou os idosos, mas tam
bern, e sobretudo, no seio da populagao empregada. No caso dos Estados 
Unidos a proporgao da populagao a trabalhar a tempo inteiro que vive abaixo 
do limiar da pobreza passou de 12 % para 18% entre 1979 e 1990 (Krugman, 
P, 1994). Este fen6meno dos trabalhadores pobres torna-se ainda mais agudo 
se incluirmos muitos daqueles que apenas trabalham a tempo parcial, apesar 
de procurarem um emprego a tempo inteiro. Estar-se-ia, assim, perante uma 
crescente dualizagao do mercado de trabalho, e consequentemente da propria 
sociedade, em que o topo da escala seria constitufdo par um numero mais ou 
menos importante de trabalhadores qualificados, bem remunerados e benefi
Qiando duma relativa seguranga no emprego e, no extrema oposto, urn numero 
crescente de trabalhadores pouco, ou nada, qualificados, progressivamente pior 
remunerados, e tendo apenas acesso, entre duas estadias no desemprego, a 
empregos cada vez mais precarios. 0 Livro Branco sabre o Crescimento, a 
Competitividade e o Emprego atribui, alias, a responsabilidade deste dualismo 
a introdugao de maior flexibilidade em certos mercados de trabalho (Comissao 
Europeia, 1994, p. 153). 

Qual a resposta da outra interpretagao do problema do desemprego? 
0 progresso tecnico associado ao crescimento econ6mico, pode estar, como ja 
foi dito, na origem de certas destruigoes de emprego. Este fen6meno esta, ali
as, historicamente comprovado, o desenvolvimento da agricultura, par exemplo, 
foi acompanhado de uma diminuigao da populagao que nela trabalhava, de modo 
a que o excedente de mao de obra pudesse ser transferido para outros secto
res. Num primeiro momenta criam-se efectivamente desempregados, mas este 
facto, s6 par si, nao basta para classificar o processo como negative. Esta 
redugao dos efectivos empregados constitui, alias, urn momenta fundamental 
do processo de desenvolvimento (Clark, 1988) que, hoje em dia, nenhum eco
nomista poe em causa. As questoes que, devem, entao, ser colocadas sao, 
em primeiro Iugar, para que actividades serao transferidos os empregos perdi
dos no sector secundario e, sobretudo, no sector terciario, em virtude do pro
gresso tecnico, mais concretamente em consequencia da chamada revolugao 
informacional, e em segundo Iugar quanta tempo demerara esta transferencia. 

Alguns, como D. Apter (1988), veem neste processo o advento do homem 
superfluo ou, numa versao mais optimista, mas no limite da utopia, a chegada 
da era do lazer, outros acreditam que novas empregos surgirao, embora mani
festem algumas duvidas sabre a capacidade que estes empregos irao revelar 
de substituir plenamente aqueles que entretanto forem perdidos. B. Perret per
tence a este ultimo grupo e e de opiniao que a revolugao informacional nao 
sera mais destruidora de empregos que as precedentes revolugoes tecnol6gicas 
(Perret 1995, p. 114). Sublinha, no entanto, que se nesta revolugao o trabalho, 
em media, tornar-se-a mais qualificado, uma parte importante, talvez ate cres
cente, de empregos sera dedicada a tarefas relativamente ingratas e pouco 
qualificadas, incorporando pouco ou nenhum progresso tecnico. Este tipo de 
empregos beneficiaria, contudo, de uma grande capacidade de resistencia, pais, 
em virtude do fraco progresso tecnico, estariam submetidos a uma menor subs
tituigao de trabalho par capital, e, dificilmente deslocalizaveis, estariam protegi
dos da concorrencia internacional. 

313 



Eswoos DE EcoNDMIA, VOL. xvm, N." 3, VERAD 199f 

Mas de que tarefas se tratam? 0 proprio B~ Perret (1995, p. 113) adianta 
algumas hip6teses, «tarefas de ma'flutengao e de limpeza, substituir um vidro 
partido, limpar os escrit6rios durante. a noite, afudar a lavar os idosos impoten
tes, passar a ferro os colarinhos das 1camisas, mudar os leng6is nos quartos de 
hotel, retirar os graffitis dos muros, libertar os passeios das dejecgoes caninas, 
limpar as praias polufdas». Dada a natureza destas tarefas, por vezes intituladas 
novas jazidas de emprego, e legftimo ir;rterrogar-se sabre a coeremcia desta 
tendencia com o Iugar que o paradigma de desenvolvimento geralmente atribui 
a qualificagao dos recursos humanos. 

A este prop6sito F. Perroux afirmava que o desenvolvimento, na ordem 
econ6mica, podia ser apreendido em tres nfveis, o ultimo dos quais estipulava 
que «OS recursos humanos, sob todas as suas formas, tem serias hip6teses de 
melhorar em eficacia e em qualidade no seio de estruturagoes evolutivas. 
0 aparelho econ6mico e social tornando-se mais possante e mais complexo 
fornece produtos econ6micos e intelectuais em maior numero e mais requinta
dos. Para os obter sao necessaries agentes mais capazes e mais competen
tes. Por outro lado os utentes e os clientes mostram-se mais exigentes em 
relagao ao volume e a qualidade. Segue-se um arrastamento do homem pelo 
aparelho e do aparelho pelo homem num processo cumulative» (Perroux, 1981, 
p. 51). Tudo leva a crer, porem, que o requinte alcangado pela sociedade 
informacional apenas dira respeito a uma parte da populagao, sendo a outra 
remetida para o que Perret chama de zonas de sombra dos sistemas mais 
competitivos. 0 proprio Perroux sublinha que, no processo de arrastamento, se 
trata apenas de uma hip6tese, pais e possfvel que o referido processo se con
centre, se condense e se feche sabre uma parte apenas da populagao (Perroux, 
1981, p. 51). 

Por outro lado, em virtude da fraca produtividade que se pode esperar duma 
actividade que pouco ou nada beneficia do progresso tecnico, intui-se que as 
remuneragoes ligadas a estas actividades nao poderao acompanhar o ritmo de 
crescimento das remuneragoes ligadas aos sectores mais competitivos, o que 
contribuiria para acentuar a desigualdade na distribuigao dos rendimentos. Este 
hiato e, alias, necessaria a sobrevivencia destes empregos de servigos pais se 
uma hora da maioria destes trabalhos pouco qualificados - e logo ao alcance 
de qualquer um - fosse pago ao mesmo prego do que um trabalho qualificado 
nao haveria qualquer razao para que fizesse a sua entrada na esfera mercantil. 
E neste sentido que A. Gorz (1993) tala dos novas criados da sociedade sala
rial. Para evitar o aumento das desigualdades poderfamos ser tentados a indexar 
as remuneragoes destas actividades ao crescimento dos rendimentos nos sec
tares competitivos, mas isso teria como consequencia a criagao de um hiato 
entre o crescimento da produtividade global e a evolugao geral dos rendimen
tos, responsavel de tensoes inflacionistas como sublinha J. Gautie (1993, p. 189). 

0 resultado 16gico deste processo e a dualizagao do mercado de trabalho 
e da sociedade, que tambem era o corolario da introdugao de maior flexibilida
de no mercado de trabalho. Um outro espectro paira, ainda, sabre as socieda
des desenvolvidas, o do desperdfcio de recursos humanos qualificados e a 
consequente frustragao de projectos individuais e colectivos. Com efeito, o sis
tema educative devera continuar, certamente, a entregar ao mercado de traba
lho indivfduos cada vez mais qualificados que, em virtude de uma exacerbagao 
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do desencontro entre a oferta e a procura no mercado de trabalho, serao obri
gados a permanecer desempregados ou aceitar tarefas para as quais serao 
manifestamente sobraqualificados. Este desperdfcio e esta frustra<;:ao contribui
rao sem duvida para acelerar o processo de corrosao do ediffcio social que o 
desemprego se encarregara de iniciar (v. reportagem de Catarina Feria no 
Publico, de 16 de Fevereiro de 1998). 

3 - Uma reflexao sobre o paradigma 

A primeira reflexao sugerida pela dificuldade que a economia parece evi
denciar em criar emprego sem gerar em contrapartida uma dualiza<;:ao da soci
edade, podera incidir sabre o proprio paradigma. Com efeito, e admissfvel que 
o referido dilema, que obriga a escolher entre o emprego e a dualiza<;:ao da 
sociedade, decorra, nao de uma agressao ao sistema, mas do seu proprio 
aperfei<;:oamento, colocando desde logo a questao do possfvel esgotamento, ou 
insustentabilidade, do modelo de desenvolvimento, assente, como ja se defen
deu, no pacta social enunciado par H. Hude. 

A crftica ecologica foi das primeiras a colocar claramente a questao da 
insustentabilidade do modelo de desenvolvimento. Assim, os ritmos do consu
mo de recursos naturais nao renovaveis e da produ<;:ao de resfduos nao 
assimilaveis pelo meio ambiente provavam a existencia, nao so de limites a 
universaliza<;:ao deste modelo, mas tambem de horizontes nftidos a sua durabi
lidade. Esta constata<;:ao provocou varias reac<;:oes cujos extremos pessimista e 
optimista, defendiam, para o primeiro, que se deveria travar o crescimento e 
logo par em causa o processo global de desenvolvimento, e, para o segundo, 
que era necessaria ter confian<;:a no sistema pais, c0mo sempre, a seu tempo, 
seria encontrada uma solu<;:ao. A ideia de desenvolvimento sustentavel nasceu, 
assim, duma especie de compromisso, teorico e politico, que defendia ser pos
sfvel continuar o processo de desenvolvimento, e logo o crescimento, adoptan
do em contrapartida medidas de protec<;:ao ambiental que se assumiam, apesar 
de tudo, como uma clara restri<;:ao ao modelo de desenvolvimento tradicional. 
Com a progressiva tomada de consciencia da amea<;:a a sobrevivencia da so
ciedade, mais do que a da especie humana, esta restri<;:ao, ou conjunto de 
restri<;:6es, deixou de ser entendida apenas como tal e entrou de corpo inteiro 
para o seio do paradigma, mesmo se, na pratica, a maioria dos agentes eco
nomicos ainda nao a tenham incorporado no seu comportamento. 

Assim, se os ecologistas alertam para o esgotamento do modelo de de
senvolvimento quando invocam ·a depaupera<;:ao dos recursos naturais e a 
irreversibilidade de certos prejufzos causados ao meio ambiente, o dualismo 
social, que promovem, tanto o desemprego estrutural como as principais tenta
tivas ensaiadas para o resolver, faz o mesmo, alertando para a fragiliza<;:ao do 
pacta social e para a desagrega<;:ao social. Par seu turno, existencia de desem
prego poe claramente em causa duas das condi<;:6es do pacta social, como sao 
a obriga<;:ao de trabalhar e o direito ao trabalho. 

Alguns admitem que o alargamento do conceito de trabalho ao de activi
dade socialmente util, o mesmo e dizer que trabalhar nao significaria apenas a 
ocupa<;:ao dum emprego remunerado, constitui, simultaneamente, uma solu<;:ao 
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ao problema do desemprego e um novo tipo de relagao econ6mica. A econo
mia nao mercantil, assente sobretudo no voluntariado, que ocupa ja hoje muita 
gente, teria, assim, uma grande margem de progressao, autorizando, entao, 
algum optimismo quanta a sua capacidade de absorver desempregados. Esta 
recuperagao da esfera nao mercantil no seio de uma economia cada vez mais 
mercantil nos seus segmentos mais dinamicos nao constitui, no entanto, ne
nhuma inovagao, significa sobretudo a possibilidade para a economia de vir a 
beneficiar de servigos gratuitos, o que constitui, isso sim, um aprofundamento 
da 16gica tradicional, isto e a busca da produgao dum maximo de riqueza com 
um mfnimo de custos. 

0 aumento da pobreza relativa e absoluta que subjaz ao dualismo social, 
poe em causa outra condigao do pacta social, o direito de viver, isto e o aces
so aos bens necessaries. J. P. Fitoussi afirmou em ~isboa no Seminario sabre 
a Europa Social, que decorreu em Maio de 1997, que, a manter-se o actual 
esquema de evolugao da economia, a Europa s6 poderia continuar a enrique
cer se uma parte nao negligenciavel da sua populagao consentisse em conti
nuar a empobrecer. Ora, uma sociedade democratica nao tardara, certamente, 
em recusar um modelo de desenvolvimento que se apresente com este rosto. 

Na sombra deste debate esconde-se provavelmente a questao, mais pro
funda, da finalidade do acto econ6mico em geral, e do desenvolvimento econ6-
mico em particular, assim como do papel que o homem deve desempenhar 
nesse processo. Para R. Passet a economia teria, justamente, evacuado do seu 
domfnio o problema do seu tim (1979, p. 229), o que a teria levado a confundir 
os meios e os fins. Os meios, o mercado, o crescimento, teriam, entao, paula
tinamente ascendido ao estatuto de finalidades. 0 objective de melhoria da 
qualidade de vida das populagoes, par intermedio do crescimento econ6mico, 
que e suposto colocar a disposigao dos indivfduos uma maior quantidade e uma 
maior diversidade de bens e servigos, seria abandonado em prol de objectives 
como determinada taxa de crescimento ou determinado grau de liberdade das 
forgas do mercado, independentemente da qualidade de vida das pessoas, 
considerada como um resultado entre outros. 

Nao se trata, contudo, de suprimir o crescimento econ6mico, ou de repri
mir a liberdade do mercado, mas tao s6 de estipular para que servem, a quem 
devem servir e em que condigoes devem ter Iugar. 0 paradigma dificilmente 
responde a estas questoes. E que, confundindo os meios e os fins, a econo
mia, aqui a economia de mercado, ganha autonomia em relagao a sociedade e 
acaba par lhe submeter os seus objectives pr6prios. Ja nao compete, portanto, 
a economia de mercado servir os interesses da sociedade, mas sim o inverso. 
E esse o entendimento de K. Polanyi (1983, p. 88) quando afirma que «Uma 
vez que a economia se organiza em instituigoes separadas, fundadas em m6beis 
determinados e conferindo urn estatuto especial, a sociedade deve tamar uma 
forma tal que permita a este sistema funcionar segundo as suas pr6prias leis». 
Neste processo o desenvolvimento perde o seu sentido, a sua razao de ser, 
pais, como diria Sismondi, de novo, «Uma ciencia que diz respeito somente aos 
meios para aumentar a riqueza sem estudar o prop6sito de tal riqueza e uma 
ciencia falsa» (Denis, 1976). 

A ideia de desenvolvimento sustentavel pretende, pelo contrario, impor ao 
sistema econ6mico e ao desenvolvimento as leis da vida, contrariando a visao 
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habitual de que existe obrigatoriamente um prec;:o elevado a pagar pelo pro
gresso e cuja determinac;:ao escaparia a vontade humana. Uma vez mais, nao 
se trata, de obrigar ao abandono da 16gica da economia, mas de delimitar a 
esfera de acc;:ao das suas leis e das suas instituic;:oes. Esta delimitac;:ao, por 
outre lado, apoiar-se-ia numa escolha de sociedade, numa escolha politica, afinal, 
nao querendo com isso dizer que deva obrigatoriamente ser sufragada em pro
cesses de consulta popular. 

A dualizac;:ao da sociedade, que o desemprego e o seu tratamento promo
vern, levanta uma questao semelhante. Admitindo que assim e, dever-se-a, entao, 
delimitar a esfera de acc;:ao das leis e das instituic;:oes econ6micas no seu tra
tamento do recurso humane, tal como o desenvolvimento sustentavel o faz no 
que concerne ao seu tratamento do recurso natural e construir, assim, um con
ceito de desenvolvimento socialmente sustentavel, no qual a 16gica econ6mica 
pode, e deve, ser a expressao do primado da escolha de sociedade, isto e do 
primado da politica. Seria talvez um pouco premature descortinar no recente 
movimento social dos desempregados franceses e alemaes, assim como no 
apoio que parecem encontrar junto da maioria da populac;:ao, os sinais da 
legitimac;:ao politica de uma restric;:ao social ao modele de desenvolvimento, mas 
nao deixa de ser mais um testemunho de uma interrogac;:ao profunda sobre o 
papel da economia, que ja transparecia no sucesso editorial de V. Forrester 
(1996), o ensaio com o titulo ilustrativo de 0 Horror Econ6mico. G. Sorman 
(1987) defendeu que o subdesenvolvimento se caracterizava sobretudo pela 
prioridade dada ao politico em relac;:ao ao econ6mico, um conceito de desen
volvimento socialmente sustentavel, pelo contrario, pretendera recuperar o ca
racter fundamentalmente politico do processo de desenvolvimento. 

4 - Do desenvolvimento sustentavel ao desenvolvimento socialmente sus
tentavel, que teoria e que instrumentos? 

0 princfpio director da ideia de desenvolvimento sustentavel, tanto do ponte 
de vista ambiental como do ponte de vista social, nao e o de por em causa o 
desenvolvimento mas sim o de garantir a sua durabilidade, isto e de preservar, 
simultaneamente, o crescimento econ6mico, a qualidade ambiental e o pacto 
social. Enquanto existirem populac;:oes que estimem nao ter ainda satisfeito to
das as suas necessidades - por definic;:ao impossivel - e sobretudo as ne
cessidades mais basicas, seria extremamente injusto p6r em causa o cresci
mento econ6mico, salvo se se proceder a uma outra repartic;:ao da riqueza a 
escala mundial. 0 aumento da produc;:ao alimentar, por exemplo, constitui uma 
prioridade, nao tanto para erradicar a tome, pois isso seria possivel sem au
mentar a produc;:ao mundial, bastando para tal modificar o acesso de grande 
parte da populac;:ao aos alimentos (Ferrao, 1990), mas sobretudo para alimen
tar correctamente uma populac;:ao que insiste a crescer e que podera atingir 
1 0 000 mil hoes de almas (Kiatzmann, 1983). 

Que se entende entao por desenvolvimento ambientalmente sustentavel? 
No final dos anos 80 F. Hatem teria recenseado aproximadamente 60 vers6es 
diferentes do conceito (Latouche, 1995, p. 121) demonstrando, assim, a dificul
dade de falar do desenvolvimento sustentavel no singular. lsso nao impede que 
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todas estas definic;oes partilhem uma filosofia comum que pode ajudar a defini
c;ao do conceito de desenvolvimento socialmente sustentavel. Na definic;ao mais 
utilizada, a do relat6rio Brundtland, diz-se que o desenvolvimenro sustentavel e 
aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capaci
dade das gerac;6es futuras de satisfazer as suas (World Commission on 
Environment and Development, 1987, p. 43). 0 desenvolvimento socialmente 
sustentavel podera entao ser aquele que assegura o crescimento sem par em 
causa o pacto social, assim como o seu apendice, a coesao social. A coesao 
social, ou dito de outro modo, a durabilidade do agrupamento humano, exigiria, 
por seu lado, a realizac;ao de tres condic;oes, segundo Y. Bresson (1993, 
p. 12). Em primeiro Iugar a integrac;ao, cada um deve ter o sentimento e os 
meios de se reconhecer como participante da comunidade, em segundo Iugar, 
a diferenciac;ao, para ser personalizado, cada um deve, na organizac;ao, existir 
enquanto individuo, e finalmente, a seguranc;a, cada um deve beneficiar de uma 
salvaguarda comum contra os riscos da vida. 

Preservar o pacto social nao significa manter o statu quo social, ou a for
ma de organizac;ao da produc;ao e da sociedade, nao quer dizer preservar o 
capitalismo ou qualquer outro sistema. Pode-se deduzir claramente que os tres 
pilares da vertente econ6mica, enunciados por H. Hude, o direito de viver, a 
obrigac;ao de trabalhar e o direito ao trabalho, nao subentendem qualquer sis
tema econ6mico e social desde que se trate duma sociedade livre. A preserva
c;ao do pacto social implica sim a imposic;ao duma restric;ao ao sistema econ6-
mico, ficando este livre de maximizar os seus pr6prios objectives sob a referida 
restric;ao. 0 mesmo se pode dizer em relac;ao a coesao social. 

A definic;ao da sustentabilidade social passa ainda pela identificac;ao dos 
riscos que corre o pacto social e a sociedade em virtude da existencia do 
dualismo social ou de qualquer outra ameac;a. Do mesmo modo que e possi
vel, embora dificil, quantificar os estragos potenciais que podem ser causados, 
por exemplo, a camada de ozono, ou a qualidade das aguas e dos solos, por 
praticas econ6micas nao sustentaveis, com o intuito de indicar os limites 
inultrapassaveis da agressao ambiental, deveria ser possivel trac;ar a fronteira 
entre a sustentabilidade e a insustentabilidade social das mesmas praticas eco
n6micas. Admitindo que o desemprego residual possa ser considerado um sin
toma de mobilidade social, a desigualdade um incentive e um meio de afirma
c;ao individual e a pobreza uma. virtude pedag6gica, o perigo de insustentabilidade 
social manifestar-se-a apenas quando estes fen6menos ultrapassarem determi
nados niveis. Quais sao entao os limites maximos suportaveis do desemprego, 
da desigualdade social ou da taxa de pobreza, a partir dos quais se coloca o 
risco de insustentabilidade social, isto e de ruptura do pacto social e de des
moronamento da sociedade livre? 

Para calcular os impactes ambientais existem metodologias que permitem 
identificar os patamares de ruptura dos sistemas ecol6gicos, do ponto de vista 
social a transposic;ao desta 16gica seria na 6ptica da sustentabilidade social um 
processo fundamental. Admitindo que seja possivel detectar esses patamares 
de ruptura social, a resposta dos sistemas sociais nao sera certamente a mes
ma em todo o lado. Cada sociedade valoriza os elementos do pacto social de 
maneira diferente. Assim, nos Estados Unidos, a capacidade de resistencia a 
um aumento do desemprego seria menor do que a capacidade de resistencia 
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a um aumento da desigualdade social ou da pobreza, por raz6es que A. Sen 
(1997) radica na idiossincrasia cultural deste pafs. 

A ser assim, um.a determinada taxa de desemprego poderia ser conside
rada suportavel na Europa e nao o ser nos Estados Unidos. A questao cultural 
juntam-se ainda as instituig6es e os mecanismos reguladores da economia, de 
modo que se torna diffcil determinar se e a taxa de desemprego que e insupor
tavel ou a ausencia, nos Estados Unidos, por exemplo, de mecanismos 
compensadores da privagao de emprego nos moldes daqueles que existem na 
Europa. A resistencia a desigualdade tambem seria diferente. A propria inter
pretagao da desigualdade e diferente, havendo nos Estados Unidos, ou na cultura 
anglo-saxonica, uma tendencia para interpretar a equidade como uma situagao 
fundamentalmente de partida, enquanto na Europa, continental dirfamos agora, 
a equidade seria vista como uma maior igualdade a chegada. Estas diferengas 
concorrem, assim, para a dificuldade em definir uma sustentabilidade social 
comum como, de certo modo, se pode definir uma sustentabilidade ambiental 
relativamente universal. 

Essa dificuldade, no entanto, nao devera comprometer a percepgao do 
conceito. Ainda que nao as consigamos apreender e quantificar de modo com
patfvel com um tratamento cientffico, pressente-se que existem agress6es ao 
pacta social que sao susceptfveis de par em causa a sociedade livre. 0 discur
so, frequente, que estabelece uma correlagao entre a recessao na Alemanha 
do final dos anos 20 e do princfpio dos anos 30 e a ascensao do nazismo 
introduz, sem o dizer, o conceito de sustentabilidade social, a propria definigao 
das polfticas do chamado Estado-providencia, no seguimento da 2.'! Guerra 
Mundial, tambem. Pode-se mesmo dizer que estas polfticas foram um dos ga
rantes da sustentabilidade social de que o modelo de desenvolvimento gozou 
nesse perfodo. Curiosamente, ou talvez nao, o desemprego e a desigualdade 
na distribuigao do rendimento constitufam os dais vfcios do sistema economico 
que se procurava corrigir. E o proprio Keynes que o afirma (1979). Numa altura 
em que o tipo de intervengao do Estado que caracteriza o Estado-providencia 
parece pasta em causa, ainda que de modo nem sempre plenamente justifica
do, que instrumentos de sustentabilidade poderao substituir os antigos. Se alga 
ficou clara apos as grandes convuls6es dos anos 80, com a crise do Estado e 
a queda das economias planificadas, e que o mercado adquiriu definitivamente 
o estatuto de mecanisme economico fundamental, mas, como advertem M. 
Beaud e G. Dostaler (1996), seria uma loucura mortffera encarrega-lo de tudo 
resolver. 

Partindo, pais, deste princfpio o objective da reflexao que se segue con
siste em averiguar da transferabilidade dos mecanismos elaborados pelo de
senvolvimento ambientalmente sustentavel para o desenvolvimento socialmente 
sustentavel. Entre esses mecanismos encontram-se o princfpio do poluidor pa
gador e a chamada fiscalidade verde. Para muitos estes princfpios estao Ionge 
de constituir os instrumentos ideais de um verdadeiro desenvolvimento susten
tavel, contudo representam um primeiro esforgo de internalizagao das restrig6es 
ambientais. Sera, entao, possfvel definir um princfpio do desempregador paga
dor e uma fiscalidade social como instrumentos da sustentabilidade social? 

0 principia do poluidor pagador estabelece que a empresa que polui seja 
punida pela sociedade, isto e pelo Estado, que a obriga a pagar uma multa. 
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0 objective consiste em pesar nos custos da empresa com o intuito de amea
c;:ar a sua competitividade. A resposta racional esperada da parte da empresa 
e a nao poluic;:ao desde que o sobrecusto da poluic;:ao, a multa, seja superior 
ao sobrecusto da nao poluic;:ao, os investimentos necessaries em tecnologia lim
pa. A primeira contrariedade advem do facto de este princfpio pressupor o funcio
namento da economia num quadro concorrencial, nem sempre realista, caso 
contrario a multa e incorporada no prec;:o dos bens produzidos, imputando des
se modo o custo da infracc;:ao ao consumidor final. A esta dificuldade acrescen
tam-se ainda a complexidade da fixac;:ao dos nfveis de poluic;:ao susceptfveis de 
causar estragos irreversfveis no meio ambiente e do calculo da propria multa, 
em virtude da quase impossibilidade por parte do mercado em valorizar correc
tamente o bem ambiente atraves dos mecanismos tradiconais. 

A fiscalidade verde representa um modo mais operacional de modificar o 
comportamento dos agentes econ6micos que poem em causa o meio ambiente, 
fundamentalmente porque nao exige um calculo tao complexo dos estragos cau
sados. Assumindo, por exemplo, que grande parte do efeito de estufa e pravoca
do pela emissao de gases que resultam dos diferentes sistemas de produc;:ao e 
de consumo de energia, o impasto verde, neste caso, incide sobre o consumo 
de energia, pretendendo-se com ele incentivar um uso mais sustentavel dessa 
energia. Por outro lado, a fiscalidade verde nao permite s6 a repressao das ac
c;:oes negativas para o meio ambiente, praporciona tambem a recompensa das 
atitudes que, pelo contrario, contribuem para a sua pratecc;:ao e para o desenvol
vimento sustentavel, atraves de subsfdios ou de beneffcios tributaries. 

Para que estes mecanismos possam ser inclufdos na pan6plia de instru
mentos da intervenc;:ao publica em favor da sustentabilidade social seria neces
saria, em primeira Iugar, identificar o agressor e a agressao a sustentabilidade 
social, isto e identificar os comportamentos das empresas que sao susceptfveis 
de causar estragos ao pacto social e a coesao social, quantificar esses estra
gos e as compensac;:oes a exigir delas, e em segundo Iugar definir quais as 
atitudes favoraveis a sustentabilidade social, que, ao inves, seriam tributarias 
duma recompensa. 

Tome-se o exemplo do desemprego. Quais os comportamentos que estao 
na origem do desemprego e quais os que nao estao? Criar e destruir postos 
de trabalho, no curto prazo, nao pode, por si s6, servir esse prop6sito. Como 
ja foi referido anteriormente existem destruic;:6es de emprego normais no pra
cesso de desenvolvimento, porem outras existem que procedem de uma 16gica 
de insustentabilidade social. A dificuldade reside na distinc;:ao entre os dois ti
pos de destruic;:ao de emprego a curto prazo. 

0 ex-chanceler alemao Helmut Schmidt defendeu nos anos 70 que os Iu
eras de entao eram os investimentos do amanha e estes os empregos do de
pois de amanha (Le Monde, 6 de Julho de 1976}. Dito de outro modo, o ex
-governante estaria a defender a ideia de que a competitividade das empresas, 
no curto prazo, e o garante dos empregos no Iongo prazo. Esta e tambem a 
16gica que decorre do paradigma dominante. Assim, um comportamento ten
dente a melhorar o Iuera da empresa, um downsizing por exemplo, isto e uma 
reduc;:ao substancial do nfvel do emprego numa empresa ou instituic;:ao, seria 
bem-vindo para defender este mesmo emprego. A CBS News, do dia 26 de 
Dezembro de 1995 (citado por S. Halimi no Le Monde Diplomatique de Feve-
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reiro de 1996) relata o seguinte: «Os empresarios dirigem preocupando-se ex
clusivamente com os seus accionistas: e precise aumentar a taxa de Iuera. 
0 meio mais simples? Suprimir milhares de empregos. Alguns exemplos: 3M 
[ ... ] anuncia 5000 despedimentos, a cota9ao da ac9ao sobe de imediato de 2,62 
d6lares, o que faz aumentar de uma s6 vez o valor da empresa em mais de 
1000 mil hOes de d61ares.>> 

Apesar do bom senso no qual se pretende que acreditemos, este tipo de 
comportamentos dificilmente pode constituir um exemplo de uma ac9ao social
mente sustentavel, tanto mais que aparentemente os seus objectives imediatos 
nem sempre foram atingidos, pois, como transparece de um estudo da Mercer 
Management Consulting (citado por S. Halimi no Le Monde Diplomatique de 
Janeiro de 1997), apenas 27 % das 131 empresas · estudadas que tin ham rea
lizado um downsizing haviam expandido as suas actividades e aumentado o 
seu Iuera. Outros despedimentos nao permitem, no entanto, o mesmo julga
mento. E por vezes necessaria perder empregos para salvar outros e os par
ceiros sociais estao por vezes de acordo sabre este ponto. No sentido inverse, 
como tra9ar o perfil da empresa cidada, ou seja, aquela que asseguraria o pacta 
social e a coesao social? Esta tarefa e pelo menos tao complexa como a de 
identificar a empresa que se comporta de modo socialmente insustentavel. 
Vamos, no entanto, supor que esta dificuldade e ultrapassavel. Que instrumen
tos de sustentabilidade social podem ser imaginados, partindo da experiencia 
da sustentabilidade ambiental. 

A proposta de J. Tobin de uma taxa sobre as transac96es cambiais (Warde, 
1997), feita em 1972, para permitir aos governos a recupera9ao da sua auto
nomia no ambito da polftica macroecon6mica, pode inspirar uma ac9ao no 
domfnio da !uta contra o desemprego, numa 6ptica de desenvolvimento social
mente sustentavel. Assim como o objective de Tobin era o de limitar a prolife
ra9ao dos investimentos especulativos, uma taxa aplicada as mais valias bol
sistas obtidas como recurso a opera96es de downsizing poderia limitar a pratica 
desta polftica com o prop6sito exclusive de recolher rendimentos financeiros. 
Para alem de incentivar uma limita9ao deste tipo de comportamento, os rendi
mentos obtidos serviriam ainda para alimentar intrumentos incitativos da 
sustentabilidade social. 

0 economista frances P. Artus, insuspeito de tenta96es persecut6rias em 
rela9ao as empresas, pais pertence aos quadros da Caisse des Depots et 
Consignations, equivalente frances da Caixa Geral de Depositos, prop6e mes
mo que as empresas cujo Iuera tenha aumentado, mas que nao tenham ope
rado uma redistribui9ao consubstanciada numa cria9ao de empregos, deveriam 
ser especialmente tributadas, os rendimentos obtidos atraves deste impasto 
seriam entao utilizados para criar empregos pouco produtivos (Boissard, Vittori, 
1995). Uma primeira leitura de propostas deste tipo provocara certamente al
guns esgares a maioria dos economistas tendo em conta que as interven96es 
voluntaristas nao sao muito bem vistas, para mais quando envolvem impastos. 
A questao essencial que se poe a uma interven9ao deste tipo, porem, nao diz 
tanto respeito a sua legitimidade como a sua discricionariedade, isto e, mais 
importante do que saber se e legftimo aplicar estas taxas e saber a quem elas 
devem ser aplicadas, de modo a sancionar unicamente os comportamentos 
socialmente insustentaveis. 
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A outra vertente da fiscalidade social diz respeito aos incentivos atribufdos 
as empresas que tenham comportamentos favoraveis a sustentabilidade social. 
De certo modo existem ja instrumentos inspirados numa fiscalidade verde, tais 
como ajudas a inser9ao de determinados grupos de desempregados, como os 
jovens, concretamente subsfdios ao novo emprego ou aos salarios pagos pelas 
empresas a novas trabalhadores. Os resultados sao, no entanto, pouco anima
dares. Nao s6 nao criam emprego em grande quantidade como podem ate 
constituir um desperdfcio de recursos para o Estado. 

Com efeito podem registar-se aquila a que·chamaremos efeitos de substitui-
98.0 e de oportunidade. lsto e, no primeiro caso, e possfvel que a empresa des
pe9a trabalhadores, ou nao renove contratos a termo certo, para depois contratar 
desempregados que lhe permitam beneficiar dos subsfdios. Este tipo de compor
tamento e contradit6rio com os objectivos fundamentais das polfticas de subsf
dios, mas e relativamente facil de evitar desde que existam clausulas que espe
cifiquem que as empresas que beneficiem dos subsfdios nao possam despedir 
trabalhadores num determinado horizonte temporal e tambem o nao tenham feito 
durante um determinado lapso de tempo antes de aderir ao sistema. Mais diffcil 
e apreciar os segundos efeitos referidos, que significam que a empresa teria 
normalmente contratado mais trabalhadores, independentemente da existencia ou 
nao de incentivos dirigidos para esse objectivo, obtendo, entao, um premia 
injustificado. 0 Estado neste caso financia, nao o emprego, mas Iueras extraordi
narios para a empresa. 0 proprio ex-Primeiro-Ministro frances Alain Juppe, em 
Maio de 1995, lembrava a prop6sito do contrat initiative-emploi, que este tipo de 
polftica assentava num contrato entre a colectividade e as empresas, e acusava
-as de nao terem assumido a parte que lhes cabia (Le Goff, p. 1996). 

A primeira vista estas medidas enquadram-se numa perspectiva de 
sustentabilidade, pois propoem-se recompensar as empresas que criam empre
go e que, portanto, participam na preserva9ao do pacta social. Uma analise 
mais profunda revela, contudo, que estes subsfdios interferem sobretudo no custo 
da mao-de-obra, isto e, o subsfdio ao emprego de um jovem, ou uma com
participa9ao no salario que ele aufere, contribui sobretudo para reduzir o custo 
do factor trabalho. Sendo assim, a 16gica subjacente a esta interven9ao nao 
difere muito da interpreta9ao classica do restabelecimento do equilfbrio no mer
cado de trabalho, que determina que o excedente de factor trabalho e absorvido 
quando o seu pre9o decresce. 

Assim, qualquer interven9ao no sentido de baixar os custos do trabalho, 
recorrendo a subsfdios ao emprego financiados pelo erario publico, resulta so
bretudo numa reparti9ao do rendimento mais favoravel ao capital, em detrimen
to do trabalho. Este processo entende-se facilmente quando se sabe que o 
essencial da tributa9ao incide sabre os rendimentos do trabalho. A maior res
ponsabilidade da manuten9ao de um nfvel de emprego compatfvel com a 
sustentabilidade social caberia, entao, aqueles que tem um emprego, o que 
constitui uma interpreta9ao tfpica da teoria dominante. Os principais inimigos 
dos desempregados seriam entao os pr6prios empregados, e desde logo ca
ber-lhes-ia, logicamente, uma maior comparticipa9ao nos custos da resolu9ao 
do desemprego. A responsabilidade da sustentabilidade social deve ser parti
lhada de modo mais equitativo e incidir sobretudo numa nova 16gica de trata
mento do recurso humano, isto e, na ultrapassagem da concep9ao puramente 
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mercantil do trabalho. Do mesmo modo que a fiscalidade verde pretende re
compensar as empresas que modifiquem a sua relac;:ao com o meio ambiente 
no sentido da sua preservac;:ao, tambem a fiscalidade social deveria promover 
outra relac;:ao do acto produtivo com o ser humane, e nao apenas contentar-se 
em lhe reduzir artificialmente o custo 

As medidas que uma polftica fiscal virada para a sustentabilidade social 
deveria apoiar dizem respeito a novas formas de inclusao do trabalho na acti
vidade, sejam processes de reduc;:ao do horario de trabalho ou de partilha vo
luntaria de trabalho ou, ainda, investigac;:ao e desenvolvimento tecnol6gico ao 
servic;:o da valorizac;:ao dos saberes e das competencias humanas, e nao apon
tadas para a sua substituic;:ao (Petrella, 1995), e tendendo, globalmente, para a 
desmercantilizac;:ao do trabalho de modo a apreender o factor humane, nao como 
urn simples instrumento, mas como a finalidade do acto produtivo. Este conjun
to de orientac;:oes sao obviamente vagas e alga tingidas de utopia e nao 
prefiguram um conjunto concreto de medidas polfticas, a sua apresentac;:ao 
destina-se unicamente a balizar o trajecto que entendemos que um modele de 
desenvolvimento socialmente sustentavel, resolutamente oposto a polfticas que 
assentem na simples desregulamentac;:ao do mercado de trabalho orientada para 
a reduc;:ao do custo deste factor devera seguir. 

Dir-se-a que estas orientac;:6es configuram uma restric;:ao insuportavel para 
a economia no quadro da globalizac;:ao dos mercados. Com efeito, neste qua
dro, o resultado destas restric;:6es seria a diminuic;:ao drastica da competitividade 
das empresas e logo uma reduc;:ao da sua capacidade empregadora, uma crf
tica a qual nao escapam, alias, as restric;:6es impostas pelo desenvolvimento 
ambientalmente sustentavel. A contra-argumentac;:ao assenta em duas ideias, 
sendo a primeira que muitas empresas internalizaram relativamente bem as 
restric;:6es ambientais, e que do ponto de vista global pensa-se que estas res
tric;:6es, ao inves de destrufrem emprego proporcionarao a criac;:ao de novas 
pastas de trabalho (Bermejo, 1994), e a segunda que as empresas ao recen
searem os seus encargos esquecem-se de contabilizar os custos inerentes a 
uma sociedade entregue ao totalitarismo e a demagogia, cujos sinais precurso
res sao suficientemente visfveis para evitar o recurso a futurologia. C. Levi
Strauss afirmou o seguinte a prop6sito da ligac;:ao entre o desenvolvimento 
econ6mico e a democracia: «A liberdade nao e uma invenc;:ao jurfdica nem uma 
j6ia filos6fica propriedade de civilizac;:6es mais dignas que outras pais s6 elas 
saberiam produzi-la e preserva-la. Ela resulta de uma relac;:ao objectiva entre o 
indivfduo e o espac;:o que ele ocupa, entre o consumidor e os recursos de que 
ele disp6e. Seria necessaria muita ingenuidade ou ma fe para pensar que os 
homens escolhem as suas crenc;:as independentemente da sua condic;:ao. Sao 
as formas de existencia que dao sentido as ideologias que as exprimem>> (Levi
Strauss, 1955). Que ideologia nascera entao de uma forma de existencia que 
consagra a exclusao e a irresponsabilidade sociais?! 

Admitindo que, dadas as condic;:6es em que a economia opera, este tipo 
de intervenc;:ao nao seja exequfvel num futuro proximo, pode o mercado iniciar 
uma mudanc;:a de comportamentos que prefigure uma sustentabilidade social, 
mais suportavel, a curta prazo, para as empresas? Algumas experiencias dao 
conta das possibilidades mas tambem dos limites de uma aproximac;:ao apoia
da unicamente na 16gica do mercado. 
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Os consumidores estao progressivamente mais conscientes nao s6 da 
necessidade de adquirir bens cujo processo de produgao, e seu posterior con
sumo, se esforce por mitigar os efeitos ambientais, mas tambem da importan
cia de consumir produtos mais saos, nomeadamente quando destinados a ali
mentagao. Consequentemente estao dispostos a pagar pregos mais elevados 
por esses produtos em troca de garantias de qualidade e de compatibilidade 
ambiental. Com efeito, os produtos que beneficiam de eco-/abe/s formam urn 
mercado em plena expansao, apesar de ainda representarem uma minoria das 
trocas realizadas. Pode-se, por isso, pensar que os mesmos consumidores 
estariam dispostos a aceitar pregos mais elevados para produtos que benefi
ciassem de urn social-/abel, ou seja, bens cujo processo de produgao envolve
ria urn compromisso com a sustentabilidade social. 

Nao existem muitas experiencias que permitam inferir esse tipo de com
portamento por parte dos consumidores mas J. Decornoy (1996) e D. Brand e 
R. Hoffmann (1994) relatam a existencia de associag5es que promovem a rea
lizagao de trocas internacionais ditas equitativas. Assim, sob a denominagao de 
fair trade existem importadores, nomeadamente na Holanda e na Suiga, que 
imp5em condig5es aos produtores do Terceiro Mundo tais como uma justa re
tribuigao do trabalho, o respeito pelo ambiente, ou a orientagao dos benetrcios 
em proveito de investimentos produtivos criadores de emprego. Estes consumi
dores aceitariam, entao, pagar esses produtos a pregos mais elevados que os 
de produtos equivalentes mas distribuidos atraves dos circuitos normais. 

Em primeiro Iugar, os produtos trocados sob este label sao escassos e 
ocupam uma tambem escassa fatia de mercado, mas tem, no entanto, o merito 
de mostrar que, tal como para os ecoprodutos, existe uma margem para a 
expressao duma preferencia social do cidadao, diferente da preferencia tipica 
da ciencia econ6mica que apenas contempla a reacgao a variagao dos pregos 
e, por vezes, a diferenciagao do produto em termos de qualidade. Do mesmo 
modo que a preferencia por produtos limpos precede do progresso da educa
gao ambiental tambem os produtos fair trade exigem uma educagao polftica e 
etica, que apesar da crenga numa progressiva despolitizagao da populagao 
europeia, da sinais de alguma sedimentagao. Resta saber se esta consciencia 
socialmente sustentavel se pode concretizar em atitudes como as que inspiram 
o comercio fair trade, ou seja se a populagao em geral esta disposta a pagar 
mais caro por um conjunto bastante mais alargado de bens e servigos, expri
mindo por ai uma clara preferencia politica e social. 

5 - Conclusao 

Depois de, em muitos locais deste planeta, ter permitido ao Homem liber
tar-se da servidao que constituia a sua sobrevivencia fisiol6gica, abrindo cami
nho para a eclosao de uma era de bem-estar, de liberdade e de realizagao 
pessoal, parecem existir alguns indicios que levam a crer que o sistema econ6-
mico, no quadro do actual paradigma, deixou de ser capaz de assegurar a du
rabilidade deste processo. Enquanto se assiste a um possivel esgotamento do 
modelo, admitindo que esta crise nao tem por origem uma qualquer quebra da 
sua eficacia - antes constitui o culminar da sua 16gica dado que nunca o sis-
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tema produziu tanta riqueza com tao poucos recursos humanos empregues -
grande parte da humanidade desespera de poder um dia aceder a esse estado 
de libertagao. 

A crftica ecol6gica tinha mostrado os primeiros limites do modelo no sen
tido em que a prazo, enfrentaria urn esgotamento dos recursos e um ambiente 
impr6prio a vida. Os elevados nfveis de desemprego e a sua persistencia, as
sim como as polfticas propostas para o combater, perecem revelar uma outra 
fonte de esgotamento do modelo. Com efeito, a incapacidade em resolver o 
desemprego, sem agravar a pobreza e a desigualdade, esta na origem de uma 
dualizagao da sociedade que ameaga o modelo de desenvolvimento com a 
desintegragao do pacta social sabre o qual se apoiou. A marginalizagao de uma 
parte significativa da sociedade podera levar nao s6 a recusa do desenvolvi
mento, considerado, entao, injusto, mas tambem ao esboroamento da demo
cracia, se este processo viesse a ser considerado como inelutavel, conduzido 
par forgas supra-humanas, independentes da vontade popular. 

Sera possfvel definir urn desenvolvimento socialmente sustentavel, tanto 
do ponto de vista conceptual como do ponto de vista instrumental, tal como 
tem vindo a ser feito desde ha alguns anos com o desenvolvimento sustentavel 
na perspectiva ambiental? A questao e delicada, pais varios obstaculos se le
vantam a exequibilidade de um projecto deste tipo. A evolugao rapida da cien
cia econ6mica fez dela urn formidavel instrumento de melhoria da vida dos ho
mens, tanto que, certamente deslumbrados par estes feitos, nao hesitaram em 
colocar a sua razao sob o domfnio da racionalidade econ6mica, donde esta 
sensagao difusa, mas cada dia mais concreta, de que a economia paira sabre 
as nossas cabegas como os grandes misterios da natureza, de que ela esta 
acima das nossas vontades, e terfamos entao medo da economia como de urn 
tremor de terra ou de uma irupgao vulcanica. 0 desenvolvimento socialmente 
sustentavel devera promover um outro tipo de relagao do humano com o eco
n6mico, afirmando o primado da escolha democratica sabre a 16gica da 
competitividade, isto e, o primado da finalidade sabre o instrumento, o mesmo 
e dizer o primado do politico sabre o econ6mico, e promover a transigao de 
uma economia mandante para uma economia mandada, como afirma R. Hamrin 
(1989, p. 611 ). 

Para isso a economia deve recuperar o seu sentido, a sua finalidade, di
tado pela escolha democratica, o que exige a reinvengao de instituig5es cuja 
16gica se possa sobrepor a do tudo mercado. Estas ideias nao sao novas. 
0 desafio actual e inventar os instrumentos para esta 16gica sob pena de se 
ter de concluir como Sismondi, mais uma vez, «confesso que depois de ter 
indicado onde esta em meu entender, o princfpio em que reside a justiga, nao 
sinto forga alguma para encontrar os meios da sua execugao» (Denis, 1976). 
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