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CAPÍTULO V  

SUMÁRIO E CONCLUSÕES  

Resumamos concisamente a argumentação exposta, antes de tecer 
considerações finais sobre a generalidade do processo de transformação das 
relações tradicionais de trabalho, que foi evidenciado, e sobre a sua 
importância.  

Surgiram as relações industriais de Sobrado e de Mundo Novo 
integradas num sistema patrimonialista de poder. A análise que realizamos 
nos permitiu identificar alguns dos aspectos fundamentais da preservação 
da organização e das normas tradicionais nas suas indústrias. Entre esses, 
deve ser destacado um dos elementos dessa própria organização, básico 
para a sustentação das demais, isto é, a constituição de um corpo de 
servidores ou quadro administrativo (os mestres e contramestres), de feição 
tradicionalista. Foi, com toda a probabilidade, a alteração parcial dessa 
estrutura hierárquica na Brasil Têxtil o passo decisivo no sentido da eclosão 
dos maiores atritos e da maior impessoalidade de relações que nela 
notamos.  

Fator de grande importância também, para a manutenção da 
organização e administração tradicionais, é sem dúvida a recentidade da 
origem rural dos operários, a preservação por eles de laços com o campo e o 
contínuo influxo, ainda hoje, para as indústrias, de pessoas daquele meio. 
Estes trabalhadores, provindos da estrutura patrimonialista menos 
modificada das fazendas, trazem para as empresas industriais valores e 
relações sociais, padrões e expectativas de comportamento, de cunho 
tradicional, que certamente atuam para manter também tradicional aquelas 
empresas. A intensidade dessa influência, dado o caráter mais rural da mão-
de-obra dessa fábrica, é maior na Sobradense, o que explica em parte a 
maior força da organização tradicional que nela se constata.  

Age no mesmo sentido, a origem dos industriais de Sobrado dentre os 
grandes proprietários de terra. Neste caso, se assim podemos nos expressar, 
também eles trazem para o interior das fábricas as atitudes, valores e 
normas características de uma organização patrimonialista. Acresce ainda, 
para entender-se a maior capacidade do domínio político da família dos 
industriais.  
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No que tange aos de Mundo Novo, por seu lado, trata-se de família 
que subiu econômica e socialmente há menos de duas gerações e que detém 
o poder político da comunidade há cerca de duas décadas, e assim mesmo 
de forma não integral como os de Sobrado. A importância desses fatos, no 
entanto, não deve ser exagerada. No curso de sua ascensão social, os Pessoa 
de Mundo Novo assimilaram muito dos valores, atitudes e padrões da classe 
alta tradicional. Além disso, mesmo antes de lograrem conquistar o poder 
político, eram influentes, pois apoiavam o chefe político tradicional e 
ocupavam lugar saliente na estrutura local de poder.  

Finalmente, a situação econômica das fábricas destaca-se como fator 
de sustentação do caráter tradicional de sua organização e relações de 
trabalho. Chega-se a esta conclusão, verificando-se o que ocorre quando 
aquela situação se modifica. Os principais elementos dessa situação são:  

1) a abundância de mão-de-obra relativa à oferta de emprego;  

2) os salários consequentemente baixos; e 

3) a fraca concorrência no ramo durante largo período de tempo 
(prosperidade na década dos 20, restrições à importação de maquinaria na 
dos 30, desenvolvimento das exportações durante a Segunda Guerra 
Mundial; ao que deve ser acrescentado a conservação de mercados 
exclusivos em cada zona industrial têxtil, devido às dificuldades de 
comunicação interregional).  

Apontamos, entre as forças de transformação das relações industriais 
de Mundo Novo e Sobrado, a modificação dessas condições econômicas 
(exceto a de desemprego e subemprego que continua como antes) e a 
evolução dos fenômenos político-administrativos.  

Acirrou-se a concorrência coma crise têxtil do após-guerra. 
Acentuou-a mais ainda a decretação do salário mínimo de 1954, pois 
suprimia em parte os diferenciais de salário em relação às fábricas mais 
modernas dos centros maiores. Além disso, a elevação em valor absoluto 
dos salários tornava os industriais conscientes da necessidade de diminuição 
do custo de mão-de-obra e da melhoria da produtividade do trabalho. De 
outro lado, como decorrência das mudanças políticas ocorridas no Brasil 
nas últimas décadas, enfraquecia-se o patrimonialismo no nível local (um 
único grupo político não controlando mais todas as posições políticas e 
administrativas do município); abriam-se, através do voto secreto e da 
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multiplicidade de partidos, possibilidades para expressão de novas correntes 
de opinião e interesses; e conjuntamente com essas modificações, por 
intermédio de complexo processo psicossocial, tornava-se mais efetiva a 
legislação.  

Tais fatores econômicos e políticos interagem e se reforçam uns aos 
outros. Dos primeiros resultam os esforços, pouco sistemáticos e pouco 
racionalizados das empresas, para elevarem a produtividade de sua mão-de-
obra e reduzirem suas despesas com pessoal, abalando as relações 
tradicionais de trabalho e criando ressentimentos e frustrações. Aumentam 
por exemplo, como decorrência da intensificação do trabalho, os choques e 
atritos dos operários com os prepostos dos empregadores. A insatisfação 
dos trabalhadores, aliada às novas condições políticas e legais (auxílio de 
adversários políticos dos industriais, orientação por funcionários do 
Ministério do Trabalho, maior consciência do operário das leis e de seus 
direitos), dão ensejo ao aparecimento do sindicato. A partir desse momento, 
acelera-se a quebra do tradicionalismo das relações industriais. O processo 
acha-se sumariado, nas duas etapas em que se encontra grosso modo em 
Sobrado e em Mundo Novo, no final do último capítulo. Basta lembrarmos 
que no primeiro momento a dinâmica da situação envolve uma causalidade 
circular e acumulativa. Se a motivação profunda para a participação no 
sindicato e utilização de seus serviços reside no enfraquecimento ocorrido 
nas relações tradicionais entre operários e patrões, essa participação e 
utilização, por sua vez, provocam ainda maior distanciamento entre os dois 
grupos. Num outro momento atingiu-se certa tolerância para com as 
atividades sindicais, mas as relações de trabalho então já são um pouco 
mais impessoais e o prosseguimento da atuação das causas do 
enfraquecimento do tradicionalismo coloca o sindicato cada vez mais 
frequentemente como intermediário entre trabalhadores e empregados. A 
continuação do processo, pode-se supor, terá importantes consequências 
para a crescente impessoalidade de relações e racionalização das empresas.  

Alguns resultados do estudo realizado em 1951 pela Comissão 
Econômica para a América Latina (CEPAL), sobre a produtividade da mão-
de-obra em fiações e tecelagens de algodão no Brasil,1 nos permitem, não 
só apreciar a importância do problema analisado nesta monografia, 
inclusive economicamente, como também pressupor, com boas razões, a 
                                                           
1 Productividad de la mano de obra ... , op. cit., pags. 19-22. 
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generalidade tanto do tradicionalismo nas indústrias do interior, como do 
processo de mudança das relações de trabalho que foi identificado.  

Aquele estudo divide as nossas indústrias têxteis em antigas e 
modernas e toma como exemplo das primeiras as da região do estado do 
Rio e as da antiga capital brasileira (similares provavelmente às da Zona da 
Mata mineira). Ao examinarem as causas da baixa produtividade do 
trabalho dessas fábricas, os autores dividem-nas em dois grupos principais: 
as que são remediáveis sem modernização da maquinaria e as que só se 
podem corrigir com aquela modificação. Salientam que as primeiras são as 
mais importantes, a sua responsabilidade pela baixa produtividade sendo 
1,6 e 1,1 vezes maior do que a do segundo grupo de causas, 
respectivamente para as fiações e para as tecelagens. Enumeram entre tais 
causas, o excesso inútil de pessoal, os métodos defeituosos de trabalho e a 
falta de especialização na produção. As duas primeiras são claramente 
resultantes do tradicionalismo das empresas. Vale a pena citar as longas 
observações feitas pelos autores sobre o assunto. “A presença de pessoal 
supérfluo nas fábricas antigas do Brasil não se deve exatamente à 
incapacidade dos diretores em reconhecer tal excesso, mas sim à 
perpetuação de organizações tradicionais de trabalho que datam dos fins do 
século passado ou princípio deste, quando se fundou a maioria das fábricas 
têxteis. É possível que na região do [Estado e cidade do Rio de Janeiro] o 
sistema social que liga os trabalhadores aos patrões tenha influência 
preponderante. Como a maioria dos estabelecimentos fabris é muito grande 
e está situada longe das [grandes] cidades, chegaram a formar importantes 
comunidades que deles dependem econômica e socialmente. Os filhos dos 
trabalhadores preparam-se desde tenra idade para os labores têxteis e são 
aceitos no trabalho principalmente porque são parte da entidade social 
constituída pela indústria e pela comunidade. Isto é mais notável no caso 
das mulheres, cuja mobilidade para buscar trabalho em outros lugares é 
naturalmente mais restrita. O fato de algumas fábricas terem escolas têxteis 
para os filhos de seus empregados provavelmente estreita ainda mais o laço 
social entre a comunidade e a fonte de emprego e estabelece quase a 
obrigação moral de admitir constantemente novos empregados”.2 

                                                           
2 Idem, pag. 20. 
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Para os autores, ainda, “o tradicionalismo e os vínculos sociais 
mencionados têm sua raiz em fatores econômicos fundamentais”,3 entre os 
quais mencionam o excesso da população trabalhadora em relação à oferta 
de emprego, os níveis salariais baixos em comparação aos dos produtos 
manufaturados e a falta de concorrência comercial aguda entre as fábricas.  

Antes de comentarmos essa análise, altamente significativa para o 
nosso trabalho, notemos que, entre as outras causas da baixa produtividade 
que foram enumeradas, os maus métodos de trabalho e mesmo o 
obsoletismo do equipamento não deixam de ser relacionados, como não é 
difícil de se perceber, com o tradicionalismo da organização social.4 

É notável a concordância dos resultados desse levantamento, 
realizado com as preocupações do economista e em área vizinha à região 
das comunidades que estudamos, com o nosso. Não aprofunda, como não 
poderíamos esperar que o fizesse, as origens do tradicionalismo, nem 
analisa o funcionamento do sistema tradicional de administração. Para nós 
entretanto é de grande valia, em primeiro lugar porque nos mostra a 
generalidade da situação objeto de nossa pesquisa; em segundo, porque os 
fatores econômicos que são apontados como responsáveis pelo 
tradicionalismo são consistentes com as conclusões a que chegamos, sob o 
ângulo sociológico, sobre as forças que passaram a incidir sobre as relações 
industriais em Mundo Novo e Sobrado, no período posterior à Segunda 
Guerra Mundial.  

A análise da CEPAL, lembremo-nos, foi realizada em 1951, quando 
o impacto da crise têxtil talvez não fosse tão visível e quando o salário 
mínimo não se juntara a ela como fator de transformação das relações de 
trabalho. O nosso estudo pretende justamente contribuir para a 
compreensão desse processo de transformação, que a partir de então se 
intensifica pela influência da mudança de duas das três condições que a 
CEPAL enumerou, a saber, a elevação dos salários e principalmente a 
diminuição dos seus diferenciais relativos a outras regiões e a maior 
intensidade da concorrência no ramo têxtil, provocada pela crise em que se 

                                                           
3 Ibid. 
4 Somente a especialização da produção, com a necessária simplificação nos tipos de tecidos 
produzidos e exigindo, por conseguinte, ação conjunta de todo o ramo industrial, é 
independente das condições sociais locais. 
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debate.5 Nessa transformação, salientamos, entre as causas mais distantes, a 
profunda modificação política no Brasil durante os últimos decênios, e, 
entre as mais próximas, a atuação do sindicato, que pela despersonalização 
das relações, entre outros efeitos, abre caminho para maior racionalização 
da indústria.  

 

                                                           
5 Essas condições de mudanças são gerais. Quanto ao efeito nivelador progressivo dos 
sucessivos níveis de salário mínimo, ver o Quadro XVII. Lembremos igualmente a 
generalidade provável das determinantes políticas do processo de transformação. 




