
CADERIVOS DE ADMINISTRAÇAO POBLICA 

A literatura sôbre a moderna administração pública e seus 
ramos especializados compõe-se, na quase totalidade, de trabalhos 
estrangeiros, principalmente de autores americanos, não traduzidos 
ou intraduzÍveis para o português. 

A Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) sente, 
todos os dias, os efeitos esterilizantes da falta de literatura apro
priada, necessária ao desenvolvimento de suas atividades. Cum
pre-lhe resolver o problema de elaborar e publicar o material de 
leitura e consulta de que carece. Não se trata do problema, comum 
a tôdas as escolas, de estimular e ensejar o aparecimento de obras, 
tratados, compêndios, monografias, ensaios, artigos e relatórios 
sôbre as pesquisas feitas e as matérias ensinadas. O problema aqui 
é específico e mais premente, uma vez que não existe nos idiomas 
maternos de seus estudantes - português e espanhol - um mon
tante suficiente de trabalhos sôbre administração pública, que pos
sam ser adotados como guias para os alunos. E' forçoso, assim, 
que a Escola prepare e publique os manuais, compêndios e demais 
fontes de conhecimento de que necessita, para documentar e ex
pandir suas funções ordinárias de ensino e pesquisa. 

Até a presente data, a falta de literatura específica em por
tuguês ~ôbre as várias disciplinas ministradas em seus cursos tem 
sido suprida pela Escola mediante a produção e distribuição de 
uma literatura ad hoc - escrita, mimeografada e distribuída sob 
o signo da interinidade e a forma de apostilas. 

Por um entendimento tácito entre os professôres, estudantes 
e a direção da Escola, as apostilas até agora publicadas são tidas 
como uma espécie de sementeira, de que surgirão com o tempo as 
obras menos efêmeras, os livros de texto de que a Escola carece 
para transmitir, através da palavra escrita, os ensinamentos da 
moderna administração pública. 
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data, são outros tantos instrumentos de difusão de idéias, elabo
ração de doutrinas, fixação de reflexões, opiniões e fatos sôbre 
a literatura, a poesia, a arte e outros aspectos da cultura brasileira. 
E' um documentário amplo e um temário rico daquilo a que po
deremos chamar a história intelectual do Brasil. 

Bem examinados Oi fatos, chega-se à conclusão de que os 
cadernos têm contribuído, quase tanto quanto os tomos volumosos, 
para a formação do fundo de conhecimentos a que CRANE BRINTON 
chamou our slender stock oi cumulative knowledge in the social 
sciences. 

Os Cadernos de Administração Pública, idealizados e lan
çados pela EBAP, destinam-se a remediar, em parte, a falta de 
literatura especializada, com que se vêem a braços, nos países da 
América Latina, os estudantes de administração pública. 

Ao lançar a série de Cadernos de Administração Pública, a 
EBAP alimenta a esperança de chegar em breve ao número 100 
e, assim, contribuir qualitativa e quantitativamente para a difusão 
organizada de idéias, doutrinas, teorias e práticas modernas sôbre 
a ciência e arte da administração. 

Rio de Janeiro, 3 de abril de 1954. 

BENEDICTO SILVA 



APRESENTAÇÃO 

ELADIO DA Y A, de nacionalidade filipina, autor do trabalho que 
a Escola Brasileira de Administração Pública tem o prazer de 
apresentar, foi durante algum tempo Conselheiro do Ministro do 
Trabalho de seu país. Em 1946, o govêrno filipino o envimt aos 
Estados Unidos para estudar a legislação do trabalho e as relações 
profissionais na indústria daquele pais. Retornando às Filipinas, 
presidiu a comissão designada para elaborar o novo projeto de 
legislaçi"io do trabalho da República, o qual foi convertido em lei 
em 1953. Desde 1950, E. DAYA faz parte do pessoal'do Bureau 
Internacional do Trabalho, onde serve na Divisão de Direito do 
Trabalho e se orupa, especialmente, das relações humanas na 
indústria. 

A publicaçiio do ensaio ora oferecido aos leitores dos CADERNOS 

DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA é feita numa ocasião em que as rela
ções entre empregados e emprega,dores voltam a ser insistente111Rnte 
focalizadas, a propósito, entre outras razões, da lei de participClfão 
dos trabalhadores nos lucros das emprêsas. Numerosos conceitos 
apresentados pelo autor certamente podem contribu,ir para evitar 
e solucionar muitos conflitos que perturbam as relações humanas 
na indústria, em detrimento da boa harmonia entre patrões e ope
rários e. conseqüentemente, do rendimento do trabalho. 

Pela oportunidade e atualidade, os assuntos aqui tratados cons
tituiriio preciosos ensinamentos não só para os administradores de 
emprêsas privadas, como também para técnicos e estudiosos dos 
problemas da administração pública, notadamente os de adminis
traçiio de pessoal. 

Eis por que a EBAP não poupou esforços no sentido de lançar 
em português o estudo de E. DAYA. Solicitou e obteve autorização 
para tradu:::i-lo, através de entendimentos levados a efeito com o 
Bureau Internacional do Trabalho, uma das agências especializadas 
das Nações Unidas. 

A traduçiio portuguêsa do ensaio de E. DAYA é da exclusiva 
iniciativa da EBAP. 
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RELAÇOES HUMANAS NA INDÚSTRIA 

I - NOVA CONCEPÇÃO DAS RELAÇõES 
HUMANAS 

Dos esforços feitos para le
var a cabo uma colaboração ati
va e fecunda entre patrões e ope
rários surgiu nova concepção 
das relações humanas na indús
tria. Essa concepção leva em 
consideração, ao mesmo tempo, 
elementos de conflito e elemen
tos de interêsse mútuo. O pro
gresso do movimento sindical, 
permitindo aos trabalhadores 
manifestar livremente as suas 
necessidades e as suas aspira
ções e tomar consciência da sua 
fôrça, pôs em evidência os ele
mentos de conflito. Daí decorre 
certa tendência para encarar pre
ferentemente o aspecto negativo 
das relações profissionais, con
cEbidas em função de "uma fi
losofia do conflito" - pelo que 
~. preocupação dominante con
siste em conciliar divergências. 

Torna-se, entretanto, cada vez 
mais evidente que esta concep
ção deve dar lugar a uma polí
tica mais construtiva, baseada na 
colaboração e na paz social. 

O conceito de paz social não 
implica, evidentemente, a su
pressão total dos conflitos de 
trabalho. Dado que patrões e 
operários não podem ter exa
tamente os mesmos objetivos, 
torna-se inevitável - conve
niente mesmo - que as relações 
entre êles não sejam sempre per
feitamente harmoniosas. Mas se 
alguns dêsses objetivos são an
tagônicos e necessàriamente oca
sionam conflitos, outros há que 
são incompatíveis apenas na apa
rência, existindo, ainda, interês
ses mútuos que só implicam le
ves divergências. Parece, pois, 
que um conhecimento aprofun-
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dado dos diversos fatôres que 
entram em jôgo permitiria per
suadir patrões e operários a co
laborarem ativa e proveitosa
mente lluma atmosfera de maior 
compree ll~ão mútua. Diligencia
se, nalguns países, por encora
jar esta evolução, mediante o es
tudo das relações hunwnas na 
iudústria, segundo a expressão 
consagrada por muitos autores. 
Na base dêste método de apro
ximação reside a convicção de 
que, no seio da indústria, o es
pírito de colaboração e de com
preensão mútua não é nunca 
fruto do acaso nem da intuição, 
mas resultado de esfôrço cons
ciente. Não basta obviar aos 
conflitos à medida que êstes se 
apresentam: importa, antes de 
tudo, aprofundar o conhecimento 

do comportamento humano na 
indústria, estudando com afinco 
os móveis e os interêsses indi
viduais, assim como a estrutura 
complexa das relações cotidia
nas. Para tanto, há que recor
rer aos princípios evidenciados 
não só pelas ciências econômi
cas, como também pelas demais 
ciências sociais: psicologia, so
ciologia, antropologia, ciências 
políticas. 1:lste método de apro
ximação apresenta duas carac
terísticas fundamentais: 1) colo
ca em primeiro plano a influên
cia do fator humano na organi
zação da produção; 2) põe em 
evidência os amplos horizontes 
que o estudo das relações huma
nas na indústria abre aos inves
tigadores e estudiosos da ma
téria. 



11 - PRIMEIROS RESULTADOS DOS NOVOS 
ESTUDOS 

Podemos estabelecer, como 
princípio básico, que o compor
tamento humano no domínio pro
fissional é a resultante de uma 
série de fôrças econômicas, psi
cológicas e sociais, invariàvel
mente interdependentes. Antes 
de tudo, há que considerar a 
personalidade do indivíduo como 
um complexo de desejos e mó
veis cuja origem não é apenas 
econômica, mas também social e 
psicológica. Torna-se, muitas 
vêzes, impossível predizer exa
tamente o comportamento de um 
individuo, tão diversos são os 
seus móveis e tão flutuante é a 
consciência que êle tem dos mes
mos. Determinados fatôres es
senciais, que influenciam pro
fUlldalllC'nte o comportamento, 
foram, (oda via, identificados. Um 
autor definiu-os e agrupando-os 
COlUO segue: 

"1-;:111 primeiro lugar, existe o 
JcntimcJ/fo da di!JlIidadc do ho-

mem, a consclencia que êle tem 
de possuir direitos humanos fun
damentais, que os outros devem 
respeitar. 

Fatôres emocionais complexos 
estão ligados ao sentimento de 
dignidade: a necessidade de se 
expressar, de progredir, de ver 
os seus esforços recompensados 
e de ter a satisfação de cumprir 
uma útil missão na terra. Em 
segundo lugar, o homem sente 
necessidade de estima dos ou
tros. Quer que o apreciem e que 
respeitem o seu sentimento da 
dignidade. Deseja ter a certeza 
de que, nas relações com êle, o 
seu semelhante o tratará como 
um ser humano. Em terceiro 
lugar, vem o instinto da cOnser· 
vação. ~ste instinto implica 
que o homem e os membros de 
sua família devam obter o que 
lhes é indispensável em maté
ria de alimentação. dt' vestuá
rio, de alojamento e tudo o mais 
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que lhes possa garantir um ní
vel de vida adequado às neces~ 
sidades dos nossos dias. Em 
quarto lugar, o homem tem 
necessidade de segurança, isto 
é, não lhe basta a satisfação das 
necessidades imediatas: deseja 
ver garantido o seu futuro. Fi
nalmente, o homem possui ins
tinto social. Quer estar ligado 
aos outros homens e trabalhar 
com êles em emprêsas co
muns (1). 

Por outro lado, para satisfa
zer a maior parte das suas ne
cessidades, o homem mantém re
lações com os seus semelhantes 
ou faz parte de diferentes gru
pos. E', ao mesmo tempo, mem
bro de uma família, de uma con
fissão religiosa, da coletividade 
de uma organização oficial e pos
Sivelmente de uma associação 
particular. Sofre a influência 
dos dirigentes, dos costumes, 
das tradições e das crenças de 
cada comunidade e, ainda, das 
suas relações com outros indi
víduos e outros grupos. Uma co
munidade pode ter interêsses 
que não coincidam exatamente 
com os de um de seus membros 

e que, no entanto, influam no 
seu comportamento. 

Grande número de indivíduos 
passa boa parte ela existência no 
interior ele fábricas. Por essa 
razão, um estabelecimento in
dustrial não deve ser considerado 
apenas como uma organização 
econômica na qual tudo se pode 
avaliar em têrmos de custo, de 
lucros e de eficiência técnica, 
mas também como um organis
mo social, no seio do qual os in
divíduos e os grupos satisfazem 
as suas múltiplas aspirações. To
davia, se as investigações cien
tíficas permitiram aclarar o pa
pel econômico da emprêsa e das 
pessoas que nela trabalham, lon
ge estão de haver progredido na 
mesma escala as técnicas pró
prias para persuadir os indiví
duos e os grupos a trabalhar de 
comum acôrdo numa atmosfera 
de colaboração fecunda. 

A própria natureza fIo traba
lho efetuado nas fáhricas moder
nas torna mais necessário ainda 
o estudo científico do comporta
mento humano. Do trabalho me
canizado nasceu a monotonia; o 
trabalhador já não pode dar li-

(1) Human Relations in Modern Business, A Guide for Action 
sponsored by American Business Leaders (Prentice-HaIl, New York, 

1949), págs. 2-3. 



RELAÇÕES HUMANAS NA INDÚSTRIA 7 

vre curso ao seu impulso cria
dor e ao seu amor do trabalho 
bem feito. O caráter infalível 
das ordens emanadas da direção 
impede-o de plenamente se ex
pressar. As dimensões da em
prêsa dificilmente lhe permitem 
definir a sua posição no con
junto e reconhecer a importân
cia da sua contribuição. Além 
disso, como os contatos entre 
o pessoal e a direção são menos 
diretos, cada grupo faz, muitas 
vêzes, uma idéia errônea dos de
maIs. 

Outras dificuldades surgem 
por motivo de alterações fre
qüentes nas técnicas e no pes
soai. A introdução de uma no
va máquina ou de um novo mé
todo de trabalho perturba o equi
líbrio social do grupo. Os mo
vimentos de pessoal impedem 
que se desenvolvam as relações 
profissionais e humanas. 

O contramestre deixou de ser 
o chefe de uma equipe composta 
de indi"íduos que conhece há 
anos. "... Para o próprio tra
balhador, o problema é muito 

mais grave... O nosso senti
mento de segurança, a nossa 
confiança derivam sempre da 
certeza que temos de pertencer 
a um grupo. Se a composição 
dos grupos varia constantemen
te, ao mesmo tempo que as ta
refas e as técnicas, então o in
divíduo não tardará a sentir-se 
perdido. .. enquanto seus pais 
conheciam a alegria do trabalho 
numa atmosfera de camarada
gem e confiança" (2). 

Estas condições deram origem 
a novas formas e novos proble
mas de hierarquia e de compor
tamento. 

Assim surgem manifestações 
da vida coletiva que não encon
tram paralelo nas sociedades me
nos complexas, como as que 
existiam geralmente antes do 
período de industrialização. A 
experiência do passado, baseada 
principalmente nas relações de 
homem para homem, deixou de 
ser um guia suficiente para re
solver os problemas postos pela 
vida industrial. A investigação 
científica tornou-se, por isso, 
uma necessidade vital. 

(2) ELTON MAYO: The Social Problems 01 an Industrial 
Civilization (Londres, Routledge & Keegan Paul, Ltd., 1949), pág. 67. 



IH - O SURTO DA INVESTIGA'ÇÁO CIENTíFICA 

A investigação organizada só 
pode ser normalmente levada a 
cabo pelos institutos que dispo
nham de recursos suficientes e 
do pessoal técnico indispensável. 
Por esta razão vamos encontrar, 
em muitos países, as atividades 
de investigação concentradas 
nos centros universitários. Em 
alguns casos criaram-se também 
serviços especiais, com o único 
fito de empreender investigações 
neste domínio de fronteiras bem 
delimitadas. Foi possível cons
tatar, por outro lado, de alguns 
anos a esta parte, um aumento 
sensível no número dos serviços 
das relações profissionais dos 
institutos, das escolas e dos cen
tros que têm a iniciativa de tra
halhos de il1Yestigação e ativi
dades de ensino e de formação 
no campo das relações profissio
nais. Us especialistas que, em 
tais instituições, se dedicam ao 
estt1do das diferentes ciências so
ciais têm recorrido com fre-

qüência cada vez maior à con
sulta recíproca e à investigação 
em comum. 

Além das universidades, de
param-se-nos muitas entidades 
que se consagram às pesquisas 
ou encorajam seu desenvolvi
mento: sociedades científicas, 
instituições criadas ou financia
das pela iniciativa particular, or
ganizações cívicas, associações 
de supervisores e de pessoal di
rigente. Grandes emprêsas des
tinam somas avultadas ao estudo 
das relações humanas, ao mes
mo tempo que sindicatos dele
gam a seus serviços de investi
gação o exame de certos aspectos 
do problema. 

Os estudos efetuados sob êste 
itngulo cobrem um campo muito 
\'a5to, pelo que convém classifi
cá-los em duas categorias prin
cipais. Os estuclos flue incidem 
sôbre os problemas suscitados 
pela dinâmica do grupo formam 
a primeira categoria, tratanclo 
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das ações e reações recíprocas 
dos indivíduos no seio do grupo, 
considerado como uma célula so
cial submetida, por sua vez, à 
influência dos outros grupos. A 
expressão "relações profissio
naIs adquire um significado 
muito amplo e engloba todos os 
aspectos da vida organizada da 
emprêsa, incluindo as múltiplas 
relações que se estabelecem en
tre a direção, o trabalhador e o 
sindicato. 

A segunda categoria compre
ende os estudos que se ocupam 
principalmente das relações en
tre o sindicato e a direção, en
carados como instituições sociais, 
por cujo intermédio os indiví
duos podem exprimir as suas 
aspirações. Os problemas assim 
abordados participam do cará
ter geral destas relações e mais 
particularmente dos processos, 
técnicas e métodos em que se 
baseiam as negociações coletivas. 



IV - A DINÂMICA DO GRUPO 

Costumava-se considerar até 
agora a organização industrial 
como uma máquina cujas peças 
tinham por fim realizar uma fun
ção precisa. Se esta concepção 
pode ser útil em certos casos, 
não serve de modo algum para 
abordar os problemas que se 
põem no plano propriamente hu
mano. Cada unidade da organi
zação industrial é um ser hu
mano, com os seus interêsses, os 
seus sentimentos e as suas as
pirações, que transcendem a ro
tina das tarefas cotidianas. "Se 
o sociólogo tem, na indústria, 
uma virtude, essa é, antes de 
tudo, a de abarcar o complexo 
industrial como uma organiza
ção em funcionamento, compos
ta de pessoas ligadas entre si 
por relações diversas - oficiais 
e não oficiais -, e como uma 
organização que, de um modo 

ou de outro, se relaciona com 
outras organizações, com a co
letividade e com a sociedade no 
seu conjunto" (3). 

Abarcar o complexo industrial 
significa ver na organização in
dustrial uma sociedade ou um 
sistema social em escala reduzi
da, princípio êste em que se ba
seiam os estudos do funciona
mento do grupo. Embora gran
de número dêstes estudos per
tençam à investigação aplicada, 
vai-se prestando atenção cres
cente às teorias ou aos princí
pios fundamentais que se rela
cíonam com o comportamento 
do grupo. Nas páginas que se 
seguem ocupar-nos-emos dos 
principais aspectos da organiza
ção industrial, que até a data têm 
sido objeto de estudos sistemá
ticos. 

(3) WILBERT E. MOORE: Industrial relatiolls alld fhe Social Order 
(New York, The Macmillan Co., 1946), pág. 5. 
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Processos de evolução social 

Importa, antes de tudo, conhe
cer e compreender os processos 
de evolução social no seio da 
organização industrial. Está 
hoje admitido que, na indústria 
como em qualquer outra espé
cie de atividade organizada, a 
evolução se realiza segundo duas 
séries de processos: 

" 1 . Há os processos sociais 
que participam diretamente da 
realização de um objetivo e que 
culminam na organização racio
nal. Na indústria, por exemplo, 
a organização racional conduz 
às práticas estabelecidas pela lei 
ou, pelas disposições de uma po
lítica previamente traçada, às 
especificações e aos padrões que 
melhor se ajustam para atingir 
determinados objetivos e que, 
como tais, podem ser ràpida
mente modificados. 

Convém precisar que tais ma
nifestações ela organização ra
cional têm um caráter essencial
mente lógico. Por esta organi
zação o homem expressa as suas 
faculdades lógicas: ela é, com 
efeito, um dos principais meios 
de expressão das faculdades ló
gicas elo homem. 

2. Há os processos espontâ
neos de evolução social que se 
exercem no seio de tôda ativi
dade humana organizada, sem 
qualquer objetivo determinado, 
consciente ou preciso, e que con
duzem à organização natural. A 
organização natural concretiza
se nos usos e costumes, nas tra
dições, nos ideais, nas normas· 
sociais. Na indústria, por exem
plo, traduz-se, no nível do tra
balhador, por tudo o que cons
titui o salário justo, boas con
dições de trabalho. as tradições 
do ofício. o dia de trabalho nor
mal, etc. Manifesta-se nos di
versos sistemas de hierarquia. 
Trata-se aqui de atitudes e dis
posições baseadas na opinião e 
no sentimento. São a expressão 
da necessidade de "associar-se", 
e não se modificam ràpidamente. 
Convém observar que estas ma
nifestações da organização na
tural não procedem da lógica. 
Estão relacionadas com o senso 
dos valores, os estilos de vida, 
as causas finais e com aquelas 
aquisições da vida social que o 
homem se esforça por preservar 
e pela defesa das quais está dis
posto, algumas vêzes, a lutar e 
a morrer ... " (4) . 

(4) FRITZ J. ROETHLISBERGER: The Foreman: Master and Victim 
of Doublc Tal1c in Iluman Factors in Management (MacDonald & 
Evans, Londres: 1948), págs. 60-61. 
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'O estudo dos processos sociais 
que se manifestam na organiza
ção industrial continua sendo 
objeto de grande interêsse. Ci
temos, em especial, o inquérito 
realizado na "Companhia Gla
cier Metal", pelo Instituto das 
Relações Humanas Tavistock, 
de Londres. 

O relatório mostra o papel 
primordial que desempenham, 
nos processos de evolução social, 
as fÔf(~as cegas que se desenvol
vem no seio do grupo, e os ca
sos de nocividade inconsciente 
de um grupo para com outro. 
Revela igualmente - e êste é 
ainda um ponto mais importante 
- como estas fôrças cegas e esta 
nocividade podem, por vêzes, 
constituir obstáculo à aplicação 
de planos concertados com vista 
ao desenvolvimento e ao progres
so social (5). 

X o estudo dos comportamen
tos coletivos, o "afrouxamento 
da produção" foi objeto de par
ticular interêsse. Admitia-se, até 
agora, que os sindicatos eram 
responsáveis por esta prática, 
mas o problema afigura-se, na 
realidade, muito mais complexo. 
O afrouxamento da produção é 

obra não só de trabalhadores 
sindicalizados, mas também de 
outros trabalhadores, inclusive 
de chefes de serviço, impelidos 
por moti"os nem sempre ligados 
ao interêsse pessoal. Tal prática 
é, pois, resultante de diversas 
fôrças que devemos procurar 
compreender na sua totalidade, 
se queremos extirpar o mal pela 
raiz. Algumas dessas fôrças são, 
sem dúvida, de origem econômi
ca: receio da redução das bases 
de salário, da aceleração do rit
mo de trabalho, do desemprêgo, 
etc. Outras de mais relação en
tre a direção e o pessoal ou de 
dificuldades individuais. Acon
tece, entretanto, que os trabalha
dores afrouxam a produção, 
mesmo quando as condições são 
satisfatórias no seu conjunto. 

" . .. ~stes assalariados não 
haviam sofrido nunca condições 
econômicas a que normalmente 
se atribui o afrouxamento da 
produção. As normas de pro
dução não tinham sido elevadas; 
a remuneração por peça não so
frera redução; os operários não 
mostravam sinais de fadiga, pro
veniente do trabalho; não mani
festavam nenhuma hostilidade 

(5) ELLIOT JAQUES: The changing Culture 01 a Factory (Lon
dres, Tavistock Publication Ltd., 1951). Citação extraída da intro
dução de A. T. M. Wilson, pág. XVII. 
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frisante para com a direção, nem 
lhe censuravam qualquer falta. 
Dêste modo. os autores do in
quérito concluíram que o seu 
comportamento tinha origem não 
econômica, mas sociológica, e 
respondia a poderosos sentimen
tos que uniam estreitamente ca
da indivíduo à sua equipe de 
trabalho - formada espontânea
mente, mas indivisível - e, atra
vés dela. à estrutura da Compa
nhia" (6). 

Organização e Administração 

Os problemas humanos susci
tados pela organização do tra
balho têm sido objeto de nume
rosos estudos. Alguns dêles vie
ram pôr em foco elementos no
vos da organização industrial, 
que se revestem de grande im
portância para as relações hu
manas. Provou-se, por exem
plo, que uma análise do "fluxo 
do trabalho" é tão indispensável 
para compreender devidamente 
as relações humanas numa em
prêsa, como o estudo das rela
ções entre os quadros dirigen-

tes e o pessoal. As operações 
efetuadas pelos trabalhadores 
numa fábrica executam-se se
gundo uma ordem determinada, 
estando os trabalhos ligados en
tre si pela cadeia de relações que 
existem ao longo de tôda essa 
corrente. A experiência mostra 
que o desenvolvimento harmo
nioso dessas relações é tão in
dispensável para se manter um 
moral elevado na emprêsa, como 
o bom funcionamento da orga
nização hierárquica ou da "ca
deia de comando". 

As grandes emprêsas susci
tam difíceis problemas de organi
zação. Nas que são pequenas, os 
assalariados têm mais fàcilmente 
oportunidade de se conhecerem 
e de colaborarem natural e es
pontâneamente, como também 
estão em melhores condições de 
avaliar o lugar que particular
mente lhes cabe e a importância 
relativa do seu papel. Examina
ram-se, assim, as possibilidades 
da descentralização administrati
va, de que a distribuição geo
gráfica é apenas um aspecto (7). 

(6) BENJAMIN M. e SYLVIA K. SELEKMAN: Productivity and 
Labour Relations in Harvard Business Review, vol. XXVII, n.o 3, 
maio de 1949, pág. 379. 

(7) Para um estudo do problema geral da descentralização, 
veja-se HYACINTHE DUBREUIL: A Organização do Trabalho e o Sistema 
das equipes autônomas, in Revista Internacional do Trabalho, volume 
LXIV, n.o 4, outubro de 1951, págs. 305. 
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Segundo J. C. \VORTHY, o obje
tivo essencial consiste" em apro
ximar, ü mais possível, a auto
ridade ': a responsabilidade do 
lugar de ação e deixar uma 
grande liberdade aos que se en
contram em cada escalão da hie
rarquia ... A elaboração de uma 
política oficial ou a reforma da 
estrutura de organização não 
permitirá chegar a uma descen
tralização efetiva, se a direção 
estabelecer contrôles muito seve
ros que só deixam uma restrita 
liberdade de movimentos aos que 
se encontram encarregados da 
execução. A descentralização é 
essencialmente uma atitude de 
espírito, quer dizer: aquêles que 
detêm a suprema autoridade de
vem estar prontos a facultar a 
seus subordinados a necessária 
liberdade de decisão" (8). 

Está hoje reconhecido - e 
êste é o tema dos estudos recen
tes sôbre a organização do tra
balho - que os empregadores 
devem adquirir um conhecimento 
aprofundado das relações huma
nas, no que respeita ao seu pes
soal. É necessário que o novo 
"administrador" conheça e com-

preenda o caráter da sua eln
prêsa como organização social. 
Deverá familiarizar-se tanto com 
o mundo dos sentimentos como 
com o dos fatos e da lógica. "Só 
dedicando a mesma atenção à 
organização natural e à organi
zação racional, é que poderá to
mar consciência daquilo que uma 
política metódica permite ou não 
realizar no plano concreto do 
comportamento" (9). 

Estudos recentes evidenciam 
igualmente a necessidade de se 
administrar o pessoal segundo 
métodos bem delineados e cla
ramente definidos - condição 
tanto mais importante quanto 
é certo não poder a direção 
ocupar-se individualmente de 
cada trabalhador. 

A elaboração e a aplicação de 
tais métodos exigem uma aten
ção firme e constante, e a cria
ção de um departamento espe
cial (serviço do pessoal ou ser
viço das relações profissionais). 
Surge, não obstante, a questão 
de determinar se êsse departa
mento especial deve participar 
ativamente na tomada de deci
sões ou limitar-se a uma função 

(8) JAMES C. WORTHY: Factor8 lnfluencing Employee Morale, 
in Harvard Business Review, voI. XXVIII, n.o 1, janeiro de 1950, 
página 69. 

(9) FRITZ J. ROETHLISBERGER, op. cit., pág. 71. 

t 
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con.-ul~i\"a. Ê~te problema tem 
con~tituído objeto de muitos es
tudo:;, haseados na experiência 
concreta. Vejamos o que nos diz 
TL'"RNBUL a respeito: 

"Parece geralmente admitido 
que as questões de administra
ção são normalmente da alçada 
dos órgãos de linha. Todavia, 
o" departamentos especiais, como 
sejam os serviços das relações 
profissionais ou do pessoal, po
dem, neste caso, prestar à linha 
uma assistência preciosa. Tais 
unidades deveriam limitar-se a 
urna funç:iO consultiva, ao passo 
que as decisões baseadas no seu 
parecer seriam da competência 
dos órgãos de linha. Várias ra
zões falam a favor dêste crité
rio. Em primeiro lugar, e pelo 
que respeita à sua atitude, a di
reção superior prova assim que 
não delega esta importante res
ponsabilidade a um departa
mento conexo. Em segundo lu
gar, êste método significa que, 
na distribuição das responsabi
lidades, não existe tanto perigo 
de que a autoridade se fragmen
te; não há necessidade de que 
um trabalhador seja responsável 

perante o contramestre por uma 
questão de produção, e perante 
um encarregado do pessoal, por 
uma questão de disciplina, por 
exemplo" (10). 

A questão de determinar quem 
deve participar na escolha dos 
métodos ou na adoção das deci
sões reveste-se de importância 
capital. Alguns autores têm sali
entado que a boa execução de 
uma ordem não depende somente 
da situação hierárquica de quem 
a dá, mas também da adesão 
de quem a recebe. Na adminis
tração de uma emprêsa, a auto
ridade só é efetiva na medida 
em que as ordens são cumpridas. 
Admitindo-se êste princípio, o 
conjunto das relações entre di
reção e pessoal aparece sob uma 
luz nova: importa determinar 
até que ponto as ordens serão 
mais bem cumpridas, consultan
do-se previamente aquêles a 
quem elas se dirigem. Os dire
tores que se compenetraram des
ta necessidade têm sido levados 
a consultar mais freqüentemente 
os supervisores e chefes de equi
pe, sempre que se trata de pre
parar a política da emprêsa. 

(10) JOHN G. TURNBuL: Labour-Management Relations (Nova 
York, Social Science Research Council, 1949, pág. 44). 
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Formação de supervisores e 
chefes de equipe 

Devido ao desenvolvimento 
contínuo das emprêsas e orga
llizações sindicais e à complexi
dade crescente da sua estrutura, 
a seleção e preparação de su
pervisores e de chefes de equipe, 
à altura das suas funções, reves
tem-se de grande importância. 
N o caso das emprêsas, o proble
ma é particularmente sério, dada 
a influência das funções de chefia 
sôbre as relações entre a dire
ção e o pessoal. A incapacidade 
da chefia pode originar fàcil
mente um clima social e psico
lógico malsão - sentimento de 
desconfiança, atritos, antagonis
mos. A experiência demonstra 
que, por êsse fato, simples diver
gência de opinião pode transfor
mar-se em conflitos abertos e 
provocar violentas controvérsias. 

Ressalta de certo número de 
estudos que a eficácia da che
fia depende muito mais da apti
dão dos membros da direção in
termediária para assumir as res
ponsabilidades que lhes compe
tem em matéria de relações hu
manas e de trato pessoal, do 
que do seu conhecimento técnico 
do trabalho. De acôrdo com um 
inquérito do Carllegie lnstitute 
of Techllology, apenas 13 por 

cento do êxito de um chefe de 
emprêsa dependem dos seus co
nhecimentos técnicos, enquanto 
que os 87 por cento restantes SE' 

devem à sua habilidade em ma
téria de relações humanas. Os 
resultados dêste inquérito e de 
outros estudos semelhantes evi
denciam a importância que as
sume a formação de chefes de 
equipe e chefes de turma, tais 
como os contramestres e os de
legados operários, para o exer
cício das suas funções de co
mando. 

A formação de supervisores 
deu lugar a importantes investi
gações, incidindo tanto sôbre os 
métodos de preparação como só
bre a orientação a imprimir a 
esta. Os resultados obtidos fo
ram ponderados quando da or
ganização de cursos consagra
dos à melhoria das relações de 
trabalho, no quadro do progra
ma de treinamento no seio da 
indústria (T. W . r. ), e permi
tirão certamente melhorar ainda 
mais o nível dêsses cursos. 
Além do método clássico da 
discussão em grupo, fizeram-se 
experiências com métodos novos, 
baseados na entrevista individual 
e na representação dramática. 
Cada um dêstes métodos parece 
responder a necessidades distin-

J 

1 
\ 
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tas; a discussão em grupo pode 
empregar-se quando existe uma 
ação recíproca entre o grupo e o 
indivíduo, ao passo que o método 
individual é indicado quando de
saparecem as relações entre os 
membros do grupo. 

O papel do contramestre é um 
dos aspectos mais importantes 
do problema geral pôsto pelas 
funções de comando. Há vários 
decênios que o contramestre se 
vê numa situação bastante anô
mala, muito diferente da que co
nhecera outrora. Exige-se que 
esteja a par de um número muito 
maior de questões do que antes, 
que mantenha contato com 
maior número de pessoas e que 
assuma responsabilidades mais 
pesadas. Entretanto, êle se en
contra freqüentemente de mãos 
atadas e colocado entre o mar
telo e a bigorna. O estatuto da 
chefia intermediária foi objeto 
de muitos estudos, e procurou
se - a fim de permitir ao con
tramestre o exercício eficaz das 
suas funções de comando - de
fil}ir de novo a sua autoridade, 
as suas responsabilidades, as 

suas relações com a direção da 
emprêsa, com o pessoal eiOpecia
lizado, com os seus colegas, com 
os seus subordinados e com os 
delegados sindicais. 

Algumas elas dificuldades que 
decorrem da expansão da em
prêsa podem ser abordadas sob o 
ângulo da hierarquia. E' o que 
ressalta de um estudo sôbre as 
rl'lações humanas 1I!t1na e1nprêsa 
em expansão empreendido pelo 
"Yale Labour and Management 
Center", o qual encerra uma 
apreciação dos métodos emprei
tados por uma importante socie
dade, com o objetivo de resol
ver o duplo problema levantado 
pelo aumento do pessoal e pela 
transformação progressiva das 
técnicas de produção. Compro
vou-se, por êsse estudo, que os 
efeitos perturbadores de tais nltl
danças podem-se reduzir notà
velmente, diminuindo o número 
dos escalões hierárquicos, e de 
subordinados a cargo de cada 
supervisor, e aumentando as res
ponsabilidades da chefia, à qual 
se confia, para o futuro, a ta
refa de resolver os problemas 
relativos ao pessoal (11). 

(11) FREDERICK L. W. RICHARDSON e CHARLES WALKER: Human 
Relation in an Expanding Company (New-Haven, Conn., Yale Labour 
and' Management Center, 1948). 

c-1 
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Circulação das idéias 

Numerosos trabalhos concer
nentes às relações humanas dis
pensam larga atenção à livre 
troca de idéias e de informa
ções considerada agora como 
um 'dos aspectos essenciais da 
organização e como elemento 
característico das relações pro
fissionais. Um inquérito recen
temente realizéldo pelo "Yale La
bour alltI .\LlIlagelllent Center" 
mostrou que, numa emprêsa em 
que as relações humanas eram 
relativamente Eatisfatórias, uma 
decisão tomada pela direção pro
vocara ulIla crise, devida, em 
grande Fute. à insuficiência dos 
contato~ l'll\ r~' a direção. por 
um lado. e os trabalhadores e o 
sindicatu, pur ()utro (12). 

Convém, pois, para suprir a 
falta de contatos diretos, insti
tuir um sistema recíproco de co
lIlunicações entre a direção e os 
trabalhadores. Pràticamente, is
so significa que o sindicato de
veria estar integrado na estru
tura da emprêsa, para aí cum
prir essa dupla missão. 

_._---

"Em tôda fábrica em que os 
trabalhadores são representados 
por Ulll sindicato oficialmenttt 
recon hecido, êste deveria estat 
hahilitado a desempenhar efeti
"amente o papel de agente de 
ligação entre os trabalhadores e 
a direção, e vice-versa. ~ste du
plo papel exige um grande es
fôrço de compreensão por parte 
da direção, e um esfôrço idên
tico. assim como métodos de
moc'ráticos e sãos, por parte dos 
trabalhadores" (13). 

Muitos estudos têm sido con
sagrados às mel~sagens que a 
direção deve dirigir aos traba
lhadores, ao sindicato, aos con
tramestres; aos métodos a em
I'rrgar (afixação de cartazes, 
(artas, filmes, conferências, reu
lliões, jornais da emprêsa) e aos 
meios de determinar até que 
ponto estas mensagens prendem 
~l atenção dos interessados, in
fluenciando suas opiniões e seu 
comportamento. Por outro lado. 
os métodos sugestivos, a consulta 
recíproca, a participação dos tra
ball~aclores na marcha da em
prêsa. podem, além do seu obje-

(12) CUARLES R. WALKER: Steclto'wn (Yale Labour and Mana-
gement Center, 1950). . 

(13) Partners in Production: A BaSlS fo)' Lc:boll/" - Managem.ent 
Understanâing. A Report by the Labour Commlttee of the T~entJeth 
Century Fund (New York, Twentieth Celltury Fund, 1949), pago 147. 
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tivo principal, facilitar os con
tatos, particularmente no que 
concerne à corrente de idéias que 
liga o sindicato c os trabalha
dores à direção. 

o moral dos trabalhadores 

A questão do moral dos tra
balhadores - expressão usada 
freqüentemente para designar o 
grau de satisfação que os mem
bros de um grupo colhem de sua 
tarefa - ocupa um lugar muito 
importante no estudo das rela
ções humanas. Independente
mente dos fatôres que acabamos 
de estudar, uma série de ele
mentos intervém neste domínio: 
o salário, a estabilidade, as con
dições de trabalho, as possibili
dades de acesso, o direito de pe
tição, a recompensa da capaci
dade e do merecimento. Devemos 
acrescentar ainda fatôres da vida 
extra profissional, como: bem· 
estar e recreação, atividade sin
dical, condições sociais, econô
micas e políticas. 

Vários métodos foram utili
zados para apreciar a atitude 
dos trabalhadores em determina
das emprêsas. Ainda que os in
quéritos realizados neste terreno 
tenham essencialmente por fim 
elucidar o empregador acêrca 

elos êxitos e reYC3eS da sua po
lítica com respeito ao pessoal, 
lJermitcm igualmcnte dissipar 
mal-entcndidos e c\cyar o moral 
dos trabalhadores, mostranelo
lhes o interêsse quc a direção 
vota ao seu bem-estar. Entretan
to, está apurado que, se êsses es
tudos têm grande alcance prá
tico, pelo fato de permitirem aos 
empregadores sanarem as diver
gências antes que degenerem em 
conflitos declarados, não podem 
os mesmos, porém, substituir os 
métodos com que conta a dire
ção para se wnservar regular
mente a par da atitude adotada 
pelo seu pessoal. Além disso, os 
dados assim obtidos são muitas 
vêzes fragmentários, sendo pre
ciso completá-los com outras in
fcrmações. À parte a sua impor
tância para a direção de certas 
emprêsas, os inquéritos relativos 
à atitude dos trabalhadores po
dem fornecer resultados de al
cance mais geral. Com efeito, 
numerosos juízos relativamente 
ao moral do pessoal provêm de 
inquéritos feitos entre os traba
lhadores de estabelecimentos in
dividuais. Diversos estudos de
monstraram que, quando um 
certo clima moral se pôde esta
belecer no seio do pessoal, os fa
tôres que lhe deram origem ten-
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dem a reforçar-se mutuamente e 
a desencadear uma reação cir
cular que tem por efeito preser
var êsse clima, seja bom ou mau. 

Se os operários estão descon
tentes com qualquer fase das suas 
relações com a direção, é de es
perar que se prevaleçam de tô
das as dificuldades inerentes às 
condições materiais de trabalho, 
exagerando a sua importância ... 
Quando os aborrecimentos não 
parecem inevitáveis, os trabalha
dores fàcilmente se inclinam a 
ver no caso uma prova de des
consideração para com êles, como 
sêres hU11lanos. E é contra essa 
atitude que êles se revoltam ... 

Nos casos em que as emprê
sas já se beneficiavam de um 
bom clima moral, os sistemas de 
assistência financeira foram bem 
acolhidos, porque constituíam 
uma prova a mais da atitude de 
uma direção ... na qual os tra
balhadores depositavam confian
ça. Pelo contrário, nos casos em 
que o clima moral não era satis
fatório, os projetos de assistên
cia financeira foram recebidos 
com suspeição e desconfiança, 
como indício provável de que a 
direção se estava preparando 
para "dar o golpe" (14). 

Sabido que os aumentos de 
salário podem ser conseguidos. 
mai" pela ação sindical do que 
pela ação individual, e em con
seqüência das vantagens alcan
çadas, neste domínio, mediante 
;J ação coletiva, os trabalhadores 
têm a propensão para conside
rar o seu salário como direito 
adquirido, deixando êsse pro
blema de os preocupar seria
mente. Segundo demonstraram 
vários inquéritos, muitos traba
lhadores consideram que, entre 
os fatôres que determinam a sua 
atitude para com o trabalho e a 
direção, os salários ocupam um 
lugar relativamente menos im
portante. Sem dúvida que êste 
problema dos salários continua 
a ser, num sentido negativo, 
uma fonte de conflitos, sempre 
que os mesmos se mantêm esta
cionários ou são inadequados, 
mas é um fato que a elevação do 
moral do trabalhador depende 
cada vez mais de outros fatôres. 

Eis por que se concede uma 
importância crescente aos siste
mas de estímulo indireto, basea
dos na melhoria das condições 
de trabalho e de vigilância, do 
meio ambiente, do bem-estar, da 
recreação, etc. Não obstante, o 

(14) JAMES C. WOR'fHY: Factors lnfluencing Employee Mora/e, 
O}I. cit., págs. 65-66. 
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terr eno que oferece maiores pos
sibilidades de aperfeiçoamento é 
o "clima humano". Trata-se, 
pois, de descobrir os meios pe
los quais os trabalhadores pos
sam dar livre curso às suas fa
ntldades criadoras e identificar
se mais perfeitamente com o 
trabalho. Tal objetivo será pro
vàvelment.e difícil de atingir, por
que nas fábricas modernas o tra
balho apresenta freqüentemente 
um caráter repetitivo e monó
tono e o operário experimenta 
por isso um sentimento de frus
tração, que se trai, por várias 
formas, no seu comportamento. 
Importa reconhecer que êsse 
comportamento procede de cau
sas muito reais e que, portanto, 
não se deve subestimá-lo a priori, 
considerando-o como ilógico. 

Transformações técnicas 

Uma das grandes vantagens 
da investigação científica é per
mitir prever as reações dos tra
balhadores às modificações que 
St pretendem introduzir e, con
seqüentemente, levá-Ias em con
sideração no momento oportuno. 
Isto é particularmente verdadei
ro no que respeita às transfor
mações técnicas que, como vi
mos, sempre alteram mais ou 
menos profundamente o equilí-

brio social do grupo de tra
balho. 

A resistência oferecida pelo:,: 
trabalhadores às transformações 
tem causas que não nos são to
talmente desconhecidas. Em se
guida a uma transformação, quer 
ela implique para o trabalhador 
uma transferência para função 
diferente ou uma simples modi
ficação nos seus métodos de 
trabalho, sempre se registra uma 
acentuada queda do moral e da 
produção, devida a fatôres psi
cológicos e sociais, muito mais 
do que a dificuldades de adap
tação técnica. A ansiedade e de
sorganização que se verificam 
provêm, em grande parte, da 
ruptura do sistema de hábitos 
que oferecia ao trabalhador uma 
base sólida e estável para a sua 
tarefa diária. Pode-se reduzir o 
efeito da transformação, habi
tuando gradualmente o traba
lhador ao novo "atelier" ou ao 
novo material. Entretanto, três 
outros métodos foram tentados 
e comparados: a) o método de 
não participação, que consiste 
em prevenir os trabalhadores, 
pura e simplesmente, das modi
ficações que se efetuam na em
prêsa; b) o método da represen
tação, em que as decisões rela-
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tivas às transformações são 
tomadas conjuntamente pelos 
delegados dos trabalhadores e 
pela direção; c) o método de 
participação total, que permite, 
;1 todos os que forem afetados 
pelas alterações em perspectiva, 
tomarem parte na discussão. 
Sob o ponto de vista do moral, 

foi êste último método o que 
deu resultados mais satisfatórios. 
Igualmente, o grupo a que o 
mesmo se aplicou foi o primeiro 
a atingir o nível anterior de pro
dução - ao passo que aquêle 
com o qual se experimentou o 
método de não participação foi 
C' último a alcançar êsse nível. 



v - RELAÇõES ENTRE O SINDICATO E A 
DIREÇÃO 

As investigações de que têm 
sido objeto, até agora, as rela
ções entre o sindicato e a dire
ção consistem principalmente 
em estudos históricos, descriti
vos, comparativos e analíticos 
dos princípios e da prática das 
negociações coletivas ou de de
terminados elementos dessas re
lações. Atualmente, a atenção 
incide em particular sôbre a com
plexidade dos fatôres SOCiaiS, 
econômicos, psicológicos e polí
ticos que entram em jôgo. Aqui, 
porque as organizações em foco 
são importantes e poderosas, os 
problemas a resolver são muito 
mais vastos e complexos do que 
os que concernem à dinâmica do 
grupo. 

Se os estudos anteriores ~e 

dedicavam geralmente a exami
nar situações de conflito, existe 
agora a tendência para dar cada 
vez mais atenção aos casos em 
que se conseguiram estabelecer 

relações mutuamente satisfató
rias. Um exemplo significativo 
dessa nova tendência encontra
se nos trabalhos empreendidos, 
nos Estados Unidos, pela Asso
ciação Nacional de Planificação, 
sôbre os fatôres da paz social 
llum regime de negociações co
letivas. O Instituto Britânico de 
Organização do Trabalho está 
empreendendo um estudo aná
logo, com base nos dados forne
cidos pelas organizações cuja 
produção atingiu um nível ele
vado e em que existem boas re
lações entre o sindicato e a di
reção. Mencionemos igualmente 
os trabalhos levados a cabo, nes
tes últimos anos, pela Seção de 
Relações Profissionais da Uni
versidade de Princeton e pelo 
Instituto de Rdaçõ,'s Profissio
nais da Universidade de Illinois. 

nstes estudos partem do prin
cípio de que o sindicato é uma 
instituição social útil e até in-
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dispensável à manutenção de 
um espírito democrático na in
dústria. Além da função econô
mica que exerce, auxilia os tra
balhadores a obter a satisfação 
de neces~idades sociais e psíqui
cas. que sua ocupação diária lhes 
não proporciona. Luta, além 
disso, como qualquer outra ins
tituição social, por manter-se e 
consolidar-se: é provável, por
tanto, que tenha um caráter per
manente. I\'estas condições, o 
essencial está em determinar 
como será possível aperfeiçoar a 
organização sindical na suá qua
lidade de instituição social. O 
objetivo deve consistir" em inte
grar o sindicato na estrutura da 
emprêsa, de modo que desempe
nhe um papel definido e positi
vo" ( em vez de limitar-se a 
observar os fatos de fora), e em 
criar "uma situação tal que os 
funcionários sindicais e os mem
bros da direção tenham mais 
nitidamente consciência das res
ponsabilidades inerentes às suas 
funções, tornando-se menos ape
gados à defesa de direitos e pri
vilégios" (15). 

Estrutura das interações en
tre o sindicato e a direção 

O fato de existirem ou não 
conflitos de trabalho não cons
titui critério bastante para ajui
zar da qualidade das relações 
l'ntre o sindicato e a direção. A 
paz social pode ser devida à ati
tt1ile paternalista do empregador 
ou ao fato de ser uma das partes 
suficientemente forte para im
por sua vontade à outra. :s.stes 
são, todavia, casos anormais, 
pois, Suprimindo a livre expres
são de uma das partes, prepa
ram o terreno para futuros ((m
flitos. 

"É sempre de recear que à 
fôrça se oponha a fôrça. .. que 
o paternalismo seja varrido por 
uma vaga de ressentimento. N e
nhuma dessas soluções é sã ou 
tolerável numa sociedade que 
pretende basear-se na dignidade 
humana e no princípio da li
berdade" (16). 

Entre os fatôres que influem 
na estrutura das interações do 
sindicato e da direção, figuram 
as práticas e costumes do pas-

(.15) ~LOYD REYI'~OLD~:. The Role of a University in Industrial 
Relatw~s, m T~e Umverslbes and Industrial Relations (Montreal, 
Industnal RelatlOns Centre, Me Gill University, 1949), pág. 16. 

(16) VERNON H., JENSEN: Heritage of Conflict (Ithaea N Y 
Corne11 University Press, 1950), pág. VIII. ' . ., 
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sado; as características étnicas, 
raCIaIS, e religiosas; a fôrça re
lativa das duas partes; a natu
reza e amplitude da ação legal; 
as afinidades ideológicas entre 
as partes; a situação econômica 
geral da indústria e da emprêsa; 
a importância, organização e lo
calização desta; as políticas e 
atitudes recíprocas da direção e 
do sindicato; a personalidade 
dos chefes; as condições técni
cas, etc. A estrutura das intera
ções resulta, portanto, do jôgo 
dos vários fatôres, ainda quando, 
em determinadas circunstâncias, 
um dêles se revista de impor
tância preponderante. 

Os estudos de casos indivi
duais efetuados pela Associação 
Nacional de Planificação vieram 
pôr em relêvo correlações signi
ficativas entre os fatôres que 
concorrem para assegurar a paz 
social: 

"1) A direção aceita sem 
reservas o processo de negocia
ções coletivas e o sindicalismo 
como instituição. A emprêsa 
considera que sindicatos pode
rosos constituem um auxílio 
para a direção; 

2) Os sindicatos reconhe
cem que o bem-estar de seus 
membros depende do bom fun
cionamento da emprêsa; 

3) Os sindicatos são pode
rosos, independentes e demo
cráticos; 

4) A emprêsa não intervém 
nos assuntos internos do sindi
cato, nem tenta desviar os tra
balhadores da sua fidelidade ao 
sindicato; 

5) Reina entre as duas par
tes um espírito de confiança mú
tua. Não se manifestaram incom
patibilidades ideológicas graves; 

6) Nenhuma das duas par
tes recorreu, nas negociações, à 
via legal para resolver os pro
blemas apresentados em suas re
lações; 

7) As negociações incidem 
sôbre problemas concretos -
dedica-se mais tempo a resolver 
problemas correntes do que a 
formular princípios ahstratos; 

8) As cOllSultas entre os 
sindicatos e a direção são f re
qüentes, e o intercâmbio ele in
fml1l;ltJ)c~ e"tiL altamente clesen
\"Olvidu" (17). 

(17) Relatório da COIlIÍ~,são da "N atiolla1 Planning .\ssodat:.\Jll·· 
sôbre os fatôres da paz social C'm um regime de negociaç,iies coletivas. 
Estudo H.O 9, por GEoRm~ W. ZINKE ("National Planning .tbsociation'·, 
Washington, 1951), págs. Xl-XII. 
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o inquérito efetuado pela Se
ção de Relações Profissionais da 
Universidade de Princeton che
gou a conclusões parecidas. Em 
uma das emprêsas sôbre que in
cidiu o estnc!o, os fatôres que, 
parece, contribuíram para o es
tabelecimento de relações fecun
das entre o sindicato e a direção 
são principalmente os seguin
tes: "1) a aquisição de maior 
fôrça por parte do sindicato; 
2) a presença, tanto à frente da 
cmprêsa como do sindicato, de 
pessoas competentes, cujas con
cepções não são incompatíveis; 
3) a convicção, por parte da em
prêsa, de que as relações profis
sionais e o bem-estar dos traba
lhadores se revestem de impor
tância capital; 4) a boa vontade 
evidenciada ele um lado e de ou
tro no sentido de se chegar a 
um entendimento quanto a po
sições tradicionais, ahandonan
do-se todo o espírito de intran
sigência, e ele se alcançar paci
entemente 11m ajuste satisfató
rio de divergências" (18). 

N Ul11erosos estmlos põem em 
relêvo as vantagens oferecidas 
pelo métoclo que consiste em 
procurar resolver os problemas 

pela discussão sôhre os métodos 
que se baseiam na obediência a 
princípios imutáveis ou na es
trita legalidade. Considera-se 
preferível o primeiro, já porque 
faz ressaltar o caráter bilateral 
das negociações coleti\'as. já por
Ijue interessa mais chegar a uma 
solução real dos conflitos do que 
simplesmente obter ganho de 
causa. 

Caráter evolutivo das rela
ções entre o sindicato 

e a direção 

E: l1um quadro de relações 
particularmente dinâmicas que 
se exercem os fatôres que con
dicionam o comportamento mú
tuo do sindicato e da clireção. 
A tôda atitude hostil de uma das 
partes corresponclerá na outra 
uma reação imediata: o temor 
produz o temor, a desconfiança 
gera a desconfiança, a animosi
dade engendra a animosidade. 
Quando, por outro lado, uma das 
partes se mostra disposta a tran
sigir e se esforça por compreen
der o ponto de vista contrário, 
é de esperar que suscite na outra 
parte uma atitude compreensiva. 

(18) RICHAP.D A. LESTER e EDWARD A. ROIlIE: Constructive 
Labour Relations (Princeton University, N. Y., 1948), págs. 38-40. 
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Diz-se freqüentemente: "tal 
oemprêsa, tal sindicato". As con
i'eqüências das diferentes atitu
des patronais em relação aos sin
dicatos foram resumidas como 
segue: 

" 1 . A direção está decidida 
.a não reconhecer o sindicato ou 
a desfazer-se dêle por qualquer 
meio: é a guerra declarada; 

2) A direção aceita o sin
dicato provisoriamente, mas na 
esperança de se poder desemba
raçar dêle um dia ou outro: te
mos a guerra não declarada; 

3. A direção reconhece o 
sindicato como instituição per
manente, mas, sempre que pos
sível, continua a tomar decisões 
como se êle não existisse. Não 
sendo consultado, o sindicato faz 
obstrução; 

4. A direção aceita o sindi
.cato de fato e de direito. Em 
consequencia, modifica a sua 
atitude e o sindicato faz o mes
mo·' (19). 

Numerosos estudos chamam a 
.atenção para o fato de que o 
passado de uma e outra parte 

desempenha um papel impor
tante na formação de suas ati
tudes e no desenvolvimento de 
suas relações futuras. Isso é par
ticularmente verdadeiro quando 
violentos conflitos alimentaram 
durante anos uma atmosfera 
de ressentimento e antagonis
mo (20). 

O período inicial das relações 
paritárias é, em geral, conside
rado como especialmente perigo
so e fértil em mal-entendidos. A 
campanha que precede a orga
nização do sindicato cria uma 
atmosfera de hostilidade e real
ça todos os elementos de con
flito. Pela primeira vez, a di
reção vê pôr-se em dúvida o seu 
direito de tomar decisões unila
teralmente, o que provoca de sua 
parte uma reação de temor e des
contentamento. Falta, ainda, às 
duas partes tôda e qualquer ex
periência de colaboração que as 
oriente: por isso as negociações 
tendem a converter-se em uma 
uatalha por direitos e princípios, 
em que os antagonistas se apro
veitam de todos os pretextos 

(19) WILLARD KERR e BERTRAM GoTTLIEB: An Experiment in 
Industrial Harmony, in Proceedings of the Third Annual Confe
rence, Industrial Relations Research Association, Chicago, dezembro 
de 1950, pág. 352. 

(20) Um estudo pormenorizado da longa história de um conflito 
na indústria de metais não-ferrosos dos Estados Unidos pode encon
trar-se na obra já citada de VERNON H. JENSEN. 
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para expor os seus agravos. () 
grau de compreensão mútua a 
que porventura cheguem na pri
meira fase das negociações é 
suscetível de influenciar por di
latado tempo as suas relações 
futuras. 

Assim iniciadas, as relações 
tntre o sindicato e a direção po
dem ir evoluindo para assumir 
formas muito diversas. Por 
efeito moderador do tempo e da 
experiência - não raro depois 
de erros e sacrifícios bem pesa
dos - transformações se ope
ram na atitude de ambas as par
tes, repercutindo nas suas rela
ções. Se se chega a um modus 
7rivendi, as partes podem limi
tar-se a discutir com o espírito 
realista de homens de negócio, 
tratando cacla uma, antes de tu
do, "de obter da parte contrária 
tôdas as vantagens possíveis, de 
acôrdo com as condições eco· 
nômicas do momento e com a 
posição de cada parte l1a nego
ciação" (21). À medida que au
mentalll a cumpreensão e a acei
tação recíprocas, as relações po
dem assllmir tôdas as formas, 
(le~(k () aspecto conciliador até 
à colaiJoraç;lu regular. 

Aplicação do convênio 
coletIvo 

Os estudos consagrados a 
êste assunto demonstram que 
nem sempre se lhe atribui a im
jlortância que merece, apesar da 
influência que exerce nas rela
ç,ies humanas. E' que, enquan
to as negociações se desenrolam 
geralmente em um clima anima
do e cheio de tensão, a aplicaçfto 
do convênio coleti"o é destituída 
de todo o interêsse dramático 
e parece antes reduzir-se a uma 
tarefa de rotina. :\0 entanto, a 
preocupação COllstante de con
formar-se com as cláusulas do 
convênio é que contribui gran
demente para estabelecer boas 
relações profissionais. As dis" 
cussões agitadas que se paten
teiam à mesa das negociações 
traduzem amiúde a satisfação ou 
o mal-estar originado pelo modo 
como se deu execução ao COI1-

vemo. 
A aplicação usual de um con

vênio coletivo pode implicar uma 
série l1luito complexa de ques
tões. Numa economía em movi
mento, :iurgem a caela passo no
vos prohlemas, impossíveis de 

(21) B~;NJAMIN M. SELEKMAN: Some Implications anel Probl8-I1IH 
of Cv/lectivc Bal'gaining, in The New Industrial Relations (Ithaea, 
N. Y. CO!'llell Univel'sity Pl'ess, 1948), púg. 55. 
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1Jrever no momento das nego
ciações. Quando se aplicam vá
rios convênios diferentes a diver
sos grupos de uma mesma em
prêsa, a interação dêsses acordos 
levanta múltiplas questões. Tor
na-se, portanto, essencial que os 
responsáveis pela aplicação dos 
convênios coletivos sejam cuida
dosamente escolhidos e prepara
dos. Certamente, os conflitos 
que surgem por motivo de apli
cação e interpretação das cláu
sulas de um acôrdo são dirimi
das por um árbitro, um tribu
nal ou por qualquer outra ins
tituição imparcial. Todavia, 
~, . .. diversamente dos litigan
tes, que se defrontam perante 
um tribunal, as partes interes
sadas em um convênio coletivo 
de trabalho têm que continuar a 
viver em comum durante o con
flito e depois dêle... Um con
flito de trabalho, submetido a 
arbitragem, em nada se parece 
com uma demanda a propósito 
de uma transação passada, como 
sucede com os pleitos ordinários, 
em que cada litigante trata de 

fazer valer os seus direitos e de 
decidir a causa uma vez por tô
das, quer ganhe ou perca. LJ 11l 

conflito de trabalho sulJllwtido a 
arbitragem é um problema mú
tuo que vai influir nas relações 
futuras de ambas as partes e 110 

bom andamento dos seus inte
rêsses ... Uma sentença que não 
resolva o problema e a que am
bas as partes têm, no entanto, 
de se submeter corre o risco de 
ser, muito ao contrário de um 
remédio, um motivo de irrita
ção" (22). 

Por conseguinte, se é preciso 
que exista uma autoridade capaz 
de dirimir os conflitos legais de 
forma definitiva, o modo pelo 
qual as partes os resolvam no 
âmbito da emprêsa reveste-se de 
importância ainda maior. As 
partes interessadas, muito me
lhor do que ninguém, estão a 
par do problema e de todos os 
seus elementos - e aptas, por 
isso, a avaliar, na justa medida, 
a influência que a solução terá 
no desenvolvimento de suas re
lações futuras. 

(22) HARRY SHULMAN, no prefácio de Opinions of the Umpire 
(obra impressa pela eia. Ford e pela Federação dos Trabalhadores 
na Indústria Automobilística, fevereiro, 1946). 



VI - CONCLUSÃO 

o estudo das relações huma
nas na indústria acha-se ainda 
em plena evolução. Abrem-se
lhe, no entanto, largas perspecti
vas, cuja exploração, a julgar pe
los resultados até agora obtidos, 
se apresenta cheia de promes
sas para o futuro. Já não é pos
sível atribuir a falência dessas 
relações aos caprichos de uma 
natureza humana imperscrutá
vel; existe certamente algures 
uma relação de causa e efeito, 
que estudos e pesquisas diligen
tes permitirão sem dúvida des
cobrir. 

O estudo das relações huma
nas fornece base científica a um 
dos princípios fundamentais de 
que se pode orgulhar a Organi
:cação Internacional do Traba
lho: o trabalho não é uma mer
cadoria. Ainda que formulado 
em têrmos negativos, êste prin
cípio significa claramente que o 
trabalhador deve ser tratado 
como um ser humano - um 

ser completo -, cujas aspirações
são de ordem econômica, psico
lógica e social. A realização 
dêste objetivo supera, de muito, 
as questões relativas ao salário· 
e às condições de trabalho, pois 
envolve todos os aspectos da vi
da profissional do homem (que 
lhe ocupa uma tão grande parte 
do tempo) e, bem assim, certos 
fatos de sua existência, alheios 
ao local de trabalho. Se bem 
que seja relativamente fácil ob
ter o reconhecimento técnico da 
dignidade e do valor do traba
lhador como indivíduo, a apli
cação prática dêste princípio, nas 
diversas circunstâncias da vida 
profissional, requer estudos e es
forços persistentes. 

O estudo das relações huma
nas na indústria não deixa de 
influir significativamente no cli
ma da opinião pública. E' legí
timo prever que, quando o fator 
humano se tornar objeto de 
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maior solicitude, alterações se 
façam sentir na atitude geral em 
relação ao trabalhador. O re
conhecimento das suas aspira
ções como ser humano assume 
grande ,importância, do ~nto 
de vista não só das relações pro
fissionais, como também das 
crenças e da cultura da socie
dade a que pertence. O traba
lhador precisa de reconhecimen-

to desta poderosa verdade para 
que possa melhorar a sua con
dição social e material. Mas en
quanto a comunidade o relegar 
a uma categoria inferior e êle ti
ver de lutar, só ou com a ajuda 
do sindicato, num ambiente so
cial hostil ou indiferente, en
quanto isso acontecer, tal me
lhoria ser~ bem difícil de al
cançar. 
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