
I -Do ;iornnl _Jj;i,tffio 
t·1·anscre1-r: os o 

Em HUOta of-icio,sa», deu o Minis
tro da Economia urna pa.lavrn de 
ordem \ à Nação : produzir mais e 
gasta r menos. 

Ga-staT -sig11ifica cons1:mir o que 
Joi produzido. Há, porem, gastos 
úteis e produtivos e gastos de pura 
perda. 

Bôa e escolhida aliinentação, ha
llit.açiio saüdável, cuicla,dos higiéni
cos , s ã.o despesas úteis e diremos 
até produtivas , po-rque rna rüê m o 
vigo.r,cln corpo e do ,~spírito . O apcr
fclçoatnento ela rnccà nica, a aplicas 
çi'.'to mais perfeita da técnica, os me
lhorani entos dos meio-s_ da produc 
ção, são ga,stos produtivos, porque 
dão origmn a riqueza maior do que 
aquela que coüsornern. O luxo, ü ví
r:io, o prazer, -o ,supérfluo são d-r.,s
pes a-s inúteis, 'não só por carecere1n 
de valor ccon6rnico real - embora 
não falte qnem lho queira dar-
mas ainda por enfraquecerem o cor
po e ,1.molecer cn1 as c-nl'rgias da al
llHL 

Poupa i· uns duas primeiras des
ri-esas seria di1ninu :ir as _possibilida
des de prodnc ;ão. Só à;:; últimas se 
pode referir, portanto, o ap1'!lo do 
Govêrno_ Nnrna ho,ra de .tamanhas 
dificuldad .cs co lcct:ivas . não pode 
consentir ·-sc, corn deito, o desper
dício de cn,p i1a,l. qr1c a g n(•cess .i-dade:c; 
iropôem s,•.ia ap l ica-do c··rn prod11zir 
111nis e m c•lho1·_ 

A outra pari.!, rio aJ>úlo govcr -ua
Jllé'lllal inci1ou a Naçáo a produzir. 
Ora cnr economia políti ca e clássi
ca. a.pnind! '.-rrlOS r1t1-e sf10 três os {ac
torcs d.t produção: natm·eza, . capi
tal _ e trabalho. Mw; corno fog e à a l
çada -do Govêrno o dirigir e disl'.i
plinar a uaturezn, só ao capital e 
,ao 1.l'a,halho se podem dirigir aque
las pa.lavr:r:~-
-O capi tal aptHc•ce-nos, un ptn-du

çao, convertido L'lll dir eccão e cm 
inst :riHIH!llÍOS do trabalho. l'larapl'o
cluz!l' 1na1s, e 1:it,ccssúrio que os ins
trumentos do tral,alho (maquinis
lll?S, f<:'r ra.mentas, fc)rça motriz, ai 
fai as, etc.) sofram un1 aperfeiçoa
meJtlo na t écnica e ua capacid .adc 
JH'odutivn, isto é, tênt de s-cr rnaLs 
pprfeitos e mai s potentes. u mesmo 
dirT mo s da dil·cc~,i'lo do trnbalho 

_.\:ío ha,;t;-1, crn n osso enicndcr, ·pe
dir"º ca,p1tnl q 11c se ponlla ein con
rli(Jk s r!c S(' t.Ot'n HT n1ais útil. Mui
tos dos seus vosstúdo.rcs Hão sabem 
fr~zê-lo ou 1.1ão podcrn fazê-lo por si 
sos ; outro s , por ab soluta incom
prcen~ã .o da fu 11çf'to sodal do ca pi
ta l, nao qucrenr te,r· a m açada de o 
faz er. SP o Govêrno de.seja real.men
te tornar rnais pro<l11tivo o capital 
terá de auxiiiar, ensinar e estinrn'. 
1.ar os dü bfia vontade e ôe punir os 
de . má fé. Limitar-se a pedir-lhe s 
ma1ca· rendimento é arriscar-se a 
obt er ü en) pequ enos resultados, pois 
todos 1ws sabemos que 1rn1a das 
causas vrincipa is do infe ri or r im
d imento da .incLústria e da agl'icul
tura se pode em parte fixar no atra
so técnico da sua explnração. 

De pouco servirá, porém, quanto 

viut(liS dizendo, se o · Ministério dá 
Economia . -:não prestar cuidado es
pecial a-o :0ut.ro- factor da produção 

isto é, áo trabalho. -.. · 
. O oàpital, em última análise, é 
trabalho aiéilmulado. Di-lo a. econo, 
mia . clássi-ca e Leão XIII disse-o 
tanihérn,, quando proclamava na 
uRe-n.a,t Nt;vannn» que «não po<l-0 
haver capttal sem trabalho•> ou ain
da quando dizia «pode-r aünnar-se 
sem perigo- de êrro, que o trabalho 
_é a única fonte de riqueza. nacional. 

Ernbo-ra o capital torne o traba
Jho mais pro-dutivo, embora, nas 
ncono1nLas modernas, nada possa 
fazer o trabalho sem capital, uma 
conct-usão, no ·entanto, poclémos ti. 
rar: o elemento fundamr ~ntal da 
produção é. o trabalho. _ 

As ollsetvac,'.ões que fizemos a res
peito do . capital-, fazemo-las, e 
com tnaioi'ia de razfto, a respeito do 
trabalho. 

Será de efeitos duvidosos um sim
ples apôlo ao trahalho para que pro. 
duza rnais. Por melhor vontade c1ue 
haja da parti, do operariado, talco-
1110 acont ece com o capita l só pocle
rn o traball10 torrn1.r-sc m1üs rendo
so qua nd o fôr pôs-to em con-dições 
de poder ]ll'Od'Uzir m elhor: maior 
ap crfeiçoairwnt.o técnico, 'lnaior fôr
c,:a produtiva. 

Ap~!&ill' -das escolas industriais, o 
o-perar10 pol'tuguês não a prende a 
trallalhar. l•:ntra co.mo aprendiz 
n::.g ofici,uas , _rnas o ü1terêsse do pa
lrao esta rna.,s c1n tirar dêl e qual
qu er· ren '.limr•n to imedia.to do que 
cm t 1ts1na-lo a dar 1naior rendimen
to no futuro. Se vrü ü escola in<lus
tr)al, tira mu diploma de carpin
teu·o Jior -1•xernplo, mas nfto sa
be s enar u111a táliua, -co1no tem.os 
por demais observado. E não há 
escolas de orientação profissional 
nern de ap crfeiçonnwnto técnico do 
t~·a~alho. As. escolas primárias ofi
cia is nas ,aldeias, ,que poderiam e 
d::;venar!l scirvir a terra e a produ
(:ao agnco -la, fo,rmam cmididatos a 
ci~ixe~·os. _ a r·ontínuos oú, quando 
)UL() v'.1-o tao longe, a desempregados 
nas cHlt.rl es_ N1mca ·hon s ag 'i'ic11lto-· 
l'PS . 

À falta de competência técnica, 
i:elllos de ac rescentar outra causa 
da def iciência produtora do t.raha 
lho: a debili<lade f.ísica: 

Nunca po-derc mos esquecer a des 
pror><:i,rção d e rc .nd .iri·1.en to observa-

- -

da er1,ti;e os cavadores ribàtcjünos 
hcm alimentados n os tnibaUiado
res beirões ou :mirrhotos que se limi
tam a uma frugal refeição, quando 
postos Iadú a lado. . .. 

Num -r ecente . inquérito a um dos 
novos bairros mtini cipais, concluiu
-se que a média de rendimentos das 
famílias, on-de havi:;t trahn:lho o sa.
bírio .certos, andav{l, à roda de 2 es
cudos por pessoa e 1ior dia. É o das 
famílias cujos chefe ,s nã.o ti'oham 
nem salúrio nem trahalho diáriós 
nrw excc!di.a 1$00 por d.ia e por pes
soa. Corno pode um operário, com 
tais possibilidades de com.pra, 
adquirir o üi<lispensáve1 para toT
nal' ri!Údoso o seu trabalho , 

Uma das éausas fundamentais 
desta debilidade física <lo operário 
pode bem situar-se na falta <l-e pro
tecçã.o à família. Um -salário que 
bastaria para alüne nta ção racional 
dum o-pcrário solteiro, 1ião chega 
pal'a um operário ch efe <le hunília, 
e. nrnit.o menos, se essa família é 
mnnerosa. Como tem de sustentar 
várias pessoas co,rn o mesmo r-en d.i
mcnto que ti nha quando ganhava 
só para si, é evidente que tem de 
entrar num regime de deficiente 
a.limentaçãn que,. afinal , vem re 
f.lccti.r"se na p.roduç .ão• do seu esfôr
ço, isto é, na <l.irninuI<;ão- da riqueza 
colectiva. 

Se o trabalho é o principal e fun
damental f.act.or da proüução -, e se 
todos nús reconhecemos que o traba
balh ador, em . regra g eral, não se 

alimenta corno devia, necessúrio se 
torua rever os sal á rio s e a formada 
remun eração do trahal ho, .para po
dermos, legltimamentc, esperar dê
le uma produção mais abundante 

Melhor ap;l'(Ívettarn ent o do capi~ 
tal, estimn1o e auxíli:o ao aperfoi -

, çoarnento Mcnico da i!Xp:toraçí'io 
agríco-la ou indu&t.rial , reforma -e 
dc.,senvolvimenlo do- ensino profis
sional, revisão dos saH1rio-s · sobre
tudo ·no plano fami1iar são , quanto 
a nós, condições {)&senciai.s para se 
oht er um 1naió-r rendimento colecti-

• vo do e!,l'ôrço na.cional. _ 
Costuma. nbjectar-se que um au-

1ncnto de salário traz consigo um 
corrnspondente aumlmto do- custo 
da J>rodnçfw e, portanto, do preço 
ele venda das m ercadorias. Queie
-nos parece-r que estamos ern 1n·e
seni::~ de \.lHia frase foi.ta, mas llflO 
venflcada. Ern rmütas inrlús ,t.rias, 
a u,m. a111nento de 20 por cento no 
salano 1y1.o eol'responderia mais do 
que_::'. a !) por cento no custo da pro~ 
rllH:H~l, POIS fJIH\ p;u ·a a fixa.<;[tO dés
le, ha quo ter mn linha de conta as 
dcsp_e~as gerais, a f(m;a motriz, a 
n1a.tena JH·11na, que atingem por Vt\
zcs 80 por ~cnto ou 1na.is <lo custo 
total da produção. 

Pondo, . porla.nto, de lado -its ideias 
pr?~onceb!das, criemos o ambiente 
11~d1spens,_wel, por uma doutrina
çao consc1ent_e, para que o Govêrno 
pnssa cumpnr a sua missã.o nesta 
hora em que cada um de nós tem 
de ,redobr ::tr .º seu csf_ôrço para de
fesa econonnca e social da Nação. 
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