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Corporativismo, Instituicoes Politicas
eDesempenho Economico
Luis CARDOSO

Introdu~ao

Este tcxto procUl'a demonstrar a relevancia dos debates sobre a cssencia
e a natureza do corporativismo, enquanto conceito e movimento hist6rico
ao longo do seculo XX, com distintos matizes e
que
sera fcita uma breve
dos
mentos apresentados pelos doutrinadores do cor"'v""li,,;~nv'
em diferentes fases do Estado Novo, acerca do ~
de articula<;:ao e
das corpora<;:i5es e do Estado na ordcm eco
permitir<i
a d iscussao, a ser feita na
do texto, sobre as caractcristicas do
nou
tros horizontcs e enquadramentos politicos e ideo16gicos, uuma accp'5 ao
ampla do corporativismo enquanto modelo de
e
~ao de intercsscs ccol1omicos c socia is.
Para aMm da sistcmatiza<;:ao e ba1al1'50 sobre os t6picos acima
cste texto procura ensaiar
para duas
impHcitas
e subjaccntes: em primeiro lugar, a qucsUio de saber se c possivel ou via
vel estabelecer continuidadc cntre 0 corporativismo de
politicos
democraticos. Sem
autoritarios e corporativismo de regimes
pretender fixar uma coerencia unificadora de urn prograrna unico
parecern existir elementos de cOllvergencia entre os diversos tipos
ou modelos de organizacao social que identificamos com a designa<,;ao
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de
que e plausivel sustentar uma resposta positiva
a est a
Asegunda questao subjacente em
que cOl1stitui sobretudo uma
hip6tese de trabalho/ rcsume-se no
enunciado: pode 0 corpora
tivismo ajudar a compreendcr como e que as institui~6es polfticas e eco
de modo a proporcionar crescimento
nomicas se estabelecem e
econ6mico sustentavcl? Trata-se aqui de regrcssar e revisitar temas ampla
mente debatidos (quer pela ciencia economica, quer pela ciencia politic a)
como sao os do enquadramento institucional da actividade econ6mica e do
das
como estimulo e obstaculo ao desenvolvimento da
economia. No caso em aprecia<;ao, pareee pertinente sugerir que 0 modo
de funcionamento das institui<;oes corporativas proporcioI13
tos que ajudam a uma melhor compreensao da
niveis de desemnenho economico. 2
Breve roteiro do corpomtivismo em

no Estado Novo

A organizat;ao corporativa do Estado Novo foi concebida pelos seus
mentorcs com 0 prop6sito de se alcant;arem objectivos de equilibria e
harmonia 50ciaL3 Ao Estado ficava sempre reservado um papel
dial, considerando··se indispensavel a sua fun~ao de
c eontrolo
coeso
da vida cconomica e social da
entcndida como um
organizado. Deste modo, a instit ucionalizasao do Estado Novo respeitou
nrinripio bisico da su bmissao do individuo aos i nteresses superiores dOl
assim como a defesa da sua permaneme integridade moral e espi
tendo em vista os supremos interesses da salvaguarda cIa ordem
da estabilidadc sociaL As
de Salazar sao, a este proposito, bem
esclarecedoras:
de tra balho constitui uma das principals linhas de fon;a do pIOjcctO de inves
tiga,<1io em curso no Instituto de Cicncias Socials da
intitubdo "Corporativismo, Insti
tui~6esPoliticas e DesempcnhoEcon6mico: ESllldos em Historia Europeia Contempodnea"
(PTDCj HIS-HIS/00544!2008), do
este texto e r~sultado integrantc.
das analises presentes neste texto rctomam e descnvolvcm perspectivas ja expli
cada.s noutnls comribui\iocs individu,lis Oll em co-aulOria, nomeadarncnre em CARDOSO,
20m, CARDOSO ROCHA, 2003, BASTIEN e CARDOSO, 2004 e 2006, c ALMODOVAR C
CARDOso,2005.

3

Vcjam-se, entre os lcxtos fundadorcs e Iegitimadorcs do corporativisrno, CAETANO, 1938
1941; FERNANDES, 1944; LUMBRAU:S, 1936; PEREIR,\, 1937 RIBEIRO, 1939.

l()2

A crise de que sofremos vai certameme passar, mas 0 esscncial e saber
se a doen<;a que infecciona a econornia das socicdades modern as £lao sera
finalmente atacada, porque, se se esta fazendo aos nossos olhos a processo da
dernocracia e do individualisrno, I) processo da ecol1omia
e
esra feito: todos vernos que faliu. Esta-nos portanto vedado estc
eu nao
outro que nao seja substituir os graves enos que tem viciado a
visao dos condutores de homens no
de
tos, humanos, de
(SA LAZA R, 1933:

de eorpora~6es vinha ao encontro de uma logica de
economica e social em que a realiza<;;ao do interesse
era pre
viamentc mediada pela obten<;ao dc uma harmonia dos interesses dos
iferentes agentes e grupos de agcntes que operam nurn mercado
riorrnente tute1ado
Estado. A fixa~ao dos pret;as, a entrada de novas
empresas no mercado, a regula<;;ao das condiSCJes de trabalho, a determi
na<;;ao de nivei" salariais, a analise dos custos de
e, de um modo
de livre
geml, todas as opcra<;;6es de dJculo economico que, num
concorrencia, constitucm procedimentos elementares das cscolhas contin
num quadro de escassez de recursos disponiveis ~ isto C, 0
decisional tipico do homo economicus consagrado pela literatura economica
~ seriam materia da competencia
das corpora~6es
e dos
(ou federa<;oes patronais), As
corporativas
eram investidas corn capacidade c
de rcpresentatividade l13cio
nal e sectorial das aetividades economicas.
A luz destas orientat;CJcs doutrinais e
as no~6es de utilidade
individual sao suplantadas pelos apelos a
de urna utili dade social
poderiarn proporcionar. 0 individuo
colcctiva que as
mete-se aos designios da
0 pre~o justo corporativo
referenda norrnativa que superiormente substitui
contro
de utilidade ou calculos especulativos de custos. A
lada dos interesses individuais triunfa sobre as tenues convic~6es acerca
individual em busea do inte
das vantagens de se dar livre curso a
resse pr6prio. Os ideais de coopera~ao e solicIariedade imp5em-se como
elementos que adiciollalmente contrariam 0 funcionamento do mercado
a 16giea espontanea da livre concorrencia. A suposta associa~ao
voluntaria entre () mundo do trabalho e 0 mundo do
desvanece
A

za~ao
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tens6es e conflitos entre grupos e classes sociais e proeura afastar 0 espec
tro de que a organiza<;:ao social possa ser 0 resultado da luta de classes. Em
5uma,O modelo corporativo institui urn compacto sistema de valores que
decisivamente sobre 0 modo de organiza~ao da vida economica
do seu conhecimento.
(lue nao estamos diante de um quadro de referencias teoricas minima
mente elaboradas. A
face ao pensamento economico liberal neo
j,1 que q uase
cIassico esti longe de poder ser identificada no plano
todas as diferenlS:lS assentam na forma distinta como se concebe 0 papel da
concorrencia e as virtu des do mercado. Assim, nao e tanto uma nova teo
ria do funcionamento do mercado e da determina~ao do pre.:;:o de equili
do corporativismo proporcionam. Muito
brio aquilo que os
menos se trata de auaJauer nova incursao analitic::l nos dominios da teo
e problemas econ6micos a llHfJC1dLl\
de estabilidade e ordem, ancorando tal abordagcm Dum
cipios eticos cOl1solidados no interior da estrutura
pora<;:6es, representativas de interesses individuais, profissionais e sociais.
Adversarios incondicionais do laissez-jaire, os ide6Iogos corporativistas
de uma economia auto-dirigida que, no entanto,
preeonizavam a
do mcrcado tao
nada tern a vcr com os proeessos de equilibrio
0 seguintc exccrto de Teixeira Ribeiro
ao gosto da economia
ilustra bern tal
As corpora"oes colaboram, portanto, no excrdcio de uma tun;;;ao norma
tiva. E e par ic;so que as actividades dos indiv(duos e das emprcsas se enCOI1
tram agora submctidas a U1l1a disciplina au, dizendo
conciicionaclas
par certas po~il);ocs iniciais que essa disciplina "'""HU~C'.
Estamos longc do equilibrio automitico: em \'ez dele temos economia diriMas a
aqui, nao pertence directamente ao Estacio, pO is sao as
industrias que, atraves da sua corpora<;:ao, tomam a iniciativa de elaborar os
e as normas. Ao governo compete
do interesse nacional, decidir sobre elas em derradeira
-as ou rejeitando-as. Ora porque as ind{lstrias colaboram na sua
pI ina, diz-se que temos antes lima eClJllomia autodirigida. (R lllEI RO, 1938:
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A eeonomia auto-dirigida pressupunha uma forte intervenlSao do estado
num momento fundador da organizaSiao corporativa, ao que se scguiria
uma perda gradual de protagonismo, evitando que 0 sistema se aproxi
masse, ainda que apenas no plano formal, das economias de planifica.;;:ao
dos regimes socialistas.
Deste
e um socialismo
estatizaIlle castrador do livre arbitrio e eontrario it
privada.
Nas palavras de Salazar: "Nos queremos caminhar para uma ecollomia
nova, trabalhando em unfssono com a natureza humana, sob a autoridade
de um Estado forte que defenda os interesses superiores da nalSao, a sua
eo seu trabalho, tanto dos exeessos capitalistas como do bolche
vismo dcstruidor"
1933:
Podcmos assim concluir que 0 eorporativismo foi inicialmcnte conce
bido como uma nova visao da ordem cconomica c social, em que as cor
sao desenhadas como
__
harmonia entre 0 capital e 0 trabalho
evolu<;:30 fosse um resultado da luta de classes) e em
os dircitos de
propricdade e iniciativa privada deveriam respeitar objeetivos c prop6sitos
nacionais, sendo os proprietarios individuais e empresarios responsaveis
por assegurar a satisfalSao de interesscs nacionais. I\s suas linhas progra
as oriel1talSoes do pensamento social cato
ffiaticas seguiammuito de
Iieo eontido nas encicIicas papais4. Apresentava-se tambem como uma
nova doutrina da
funcional da naSiao, assente l1um
articuJado de rela~6es
entre 0 todo c as
entre a
objectivos nacionais, no
de que a
instituir uma
nao anularia a identidade individual. Finalmente,
nova doutrina da intervenlSao do Estado, assente no
do espirito de
cooperaS;ao e ajuda mutua entre produtores, mediante 0 estabclecimento
de acordos inter-corporativos com capacidade de eontrolo de custos de
e de fixa<;ao de nonnas c rcgras tecnicas, prc<;os e sahirios, atra
culltrolo do proecsso produtivo e da climinai(ao de desfasamentos
do
entre oferta e procura e ainda atraves da diminuieao dos

4 Sobre a influencia do catolicisIDo social na
cf. MORCK e YEUNG, 2010.

forma~ao

da ldeoJogia e

corporativas
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regime de livre concorrcncia rnotivados pelo condicionarnento de entrada
de novos agcntes na actividade economica. Ao Estado eorporativo fieava
reservada uma missao de agente dinamizador de politicas de previdencia
designadamente nos domin ios da assistencia adoen<;;a, desemprego
e apoio familiar.
Nao obstante a carta de intem;:5es programaticas eontida nos textos que
legitimaram a eonstru<;;ao do Estado Novo na cleeada de 1930, sao
cidas as imensas limita<;;5cs a exequibilidade e coneretiza<;;ao do eorpora
tivismo, Com efdto, foi comum 0 sentimento de algurn desencanto
fieuldade de concretiza<;;ao de um modelo de sociedade que se acreditava
poder servir como palco inovador de urna expericncia economica alter
nativa. A exorta<;;ao doutrinal nao teve 0 destecho pretendido. 0 enqua
dramento legal do Estatuto do Trabalho Nacional e da COllstituifiio de 1933,
de eOl"Iesponder arealidade que os ideo logos do Estado
Novo iuh!avam estar a eriar.
cdtieo digno de
Marcello Caetano expressou
del seguinte forma 0 seu descontentamento face ao nao cumprimento do
nr{)jprt{) corporativo:

o

dos racio-

namentos, dos contingentes, dos
de tudo isso que nao econsequencia necessaria e J6giea da
mas que cia teve de arcar no momenta em que assim 0
do interesse nacional (CAETANO 1950: 2).
A Guerra Civil de Espanha e 0 eclodir da II Guerra Mundial parc
ciam ser condicionantes demasiado fortes que impunham um adiamento
aconstru~ao do edificio corporativo. Mas tais circunst<'ll1cias externas nao
atenuantes do centralismo, do dirigisrno e da teia buro
eram, por si
cratica que 0 Estado impos ao funcionamento de uma econornia carente
de responsabilidade ernpresarial, de organiza<;;ao racional de negocios,
de espirito empresarial, de iniciativa crisco. 0 fenomeno do condiciona
menlO industrial e os complexos processos administrativos conducentes it
instala~ao de novas unidades de produ'Sao em sectores protegidos e nada
confiantes nas vanta gens da livre concorrencia, eonstituem uma das pro
vas rnais eonvincentes de como a ideia de economia auto-dirigida era urn
simulaero da ae'Sao tentacular do Estado. Por outras palavras 0 reeonheceu
106

jV.J.dl'-''-UU Caetano: "Portugal e um Estado corporativo em intenc;ao ,- nao
de facto. 0 mais que se pode dizer e que temos urn Estado de base sindi
corporativa, ou de tendencia corporativa, mas nao urn Estado corpo
rativo" (CAETANO, 1950: .
fIJi justamente esse fracasso de realiza<;;ao do
finais da decada de 1940, gue conferiu aestrutura
Novo um caracter de
de blogueio a livre iniciativa e aIiberdade econ6
mica individual, impondo serias restri<;;5es ao exercicio de liberdades civis
element ares
acrescimo as limita~6es dnisticas aliberdade politica de
associa'Sao e de representa<;;ao e apropria liberdade de pensamento e de
expressao) e reduzindo 0 seu alcance it defesa e conserva<;;ao dos interesses
dos grupos economicos e socia is tradicionais que, naturalmente, se sen
tiam bem acomodados no interior de um regime que deles dependia e que
neles projectava 0 sentido da sua ac<;;ao. A fraea competitivid ade da econo
mia portuguesa era eompensada por l11edidas de proteccionismo
e comercial, erguendo-se 0 Estado como factor de l'{)n,pr,,~,-3,.
de llma estrutura econ6mica poueo dinamica.
No novo contexto do pas-guerra, 0 ideario corporativo deixava de ter
repercussao ou aceita'Sao internacional, reeolhendo mesmo a oposi<;;ao de
vozes que denunciavam 0 earacter totalitario e ditatorial dos regimes
ticos que 0 eorporativismo servira. Por eonseguinte, 0 reeonhecimento do
seu fracasso era estimulo adicional para que se ensaiassem novas aproxi
ma<;;5es ao tema crucial a que 0 corporativismo procurava dar resposta, on
a harmonia e coesao numa soeiedade domesticada por uma intervcn
<;;ao tutelar do estado.
Assim se compreendem as inten<;;5es e propositos de uma nova vaga de
defensores do corporativisl11o que expressaram os seus pontos de vista a
partir do inlcio da decada de 1950. Este segundo periodo corporativo foi
dOl11inado pela ideia e vontade de eria'Sao de uma escola eorporativa por
tuguesa, cujas referencias doutrinarias eram, em larga meclida, cliferentes
das do periodo anterior. Muito mals que os pensadores do fascismo ita
liano eram agora a tradi'Sao do catolicismo social e a recuneracao da intlu

Sohre a visao do Estado Novo, no periodo entre guerras, como editicio politiCO bem assentc
numa
de representa~ao de inleresses, d, M ADUREm A, 2002,
C Para uma
de
eontidos nadoutrina
e progr8ma corporativos, sobretudo ao
da Meada de 1930, cf. ROSAS, 1986, Cf. ainda
GARRlDO, 2010 C 0 capitulo destc l11esmo autor incluido no prcsente volume,

5
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encia corporativa francesa de Fran~ois Perroux e a sua
da comunidade de
as correntes que pesavam na
do
ideario corporativo no Portugal do p6s-guerra.
A reflexao desta nova
de autores corpor:>";;
de adequar 0 ideirio corporativo aos novos tempos,
voca~ao para a regulas:ao macroeconomica, em
e viabilidade hist6rica deixam na sua maioria de acreditar, e
temas como 0 intervencionismo estatal e J sobretudo, 0 problema da refonna
da empresa. Confonne sintetizou Sedas Nunes:
Resolver 0 antagonismo entre lucro e saLifio, reconhecer
dades e iniciativa aos trabalhadores c fazer do organisIno de produ«ao Urn
sistema de rclac;;oes humanas satisfat6rias compondo urn verdadeiro grupo
fortemente unido c ancorado sobre a coosciencia de estreitas
de
interesse.'> e destinos cbern mais viavel do que instituir autenticas
yuando nao cxistem vcrdadeiros grupos

o novo programa corporativo foi meticulosamente defendido pelos
da Revista do Gabinete de
Corporativos, instituida em
1950 sob a lideranca de Jose Pires Cardoso. Entre os autorcs que mais se
de urn novo quadro doutrinal e te6rico de referen
cia, merece especial destaque 0 nome de Aderito Sedas Nunes.
No primeiro texto que dedica aproblematica da organizac;:ao do traba
e da empresa (NUNES, 1952), con5tat3 0 clima de hostilidade em relac;:ao
ao sistema capitalista e considera que a (mica solu~ao consiste em atalhar
Oll sCja, desproletarizar. Em seu entender, a cmpresa capi
o mal pela
talista constituh expressao institucional e jurfdica desse fen6meno em
que um grupo social perde 0 acesso it propriedade dos meios de produc;:ao,
para uma dissocia<;ao e divcrgencia crescente entre os fac
tores de produc;:ao. Neste contexto, analisa e critica a teoria marginalista
da determina~ao do salario, de acordo com 0 principio da remunerac;:ao
ao produto marginal do trabalho. 0 fundamento da critica
assenta n3. recusa em considerar 0 trabalho como categoria abstracta dis
trabalhador.
sociada da pessoa
A principal conclusao
Ihe interessa retirar c a de que 0 mercado de
trabalho oferece um panorama de tensao e
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dos interesse:> organizados (mas separados) do traba
decorrc tambem a constatac;:ao dos "complexos"
o prolctanado rnoderno, designadamente no que se refcre as
Iimjta~6es da dignidade, libcrdade e independencia e a ausencia de ernpe
nho c vontade em colaborar numa obra comum.
Da empresa capitalista, diz 0 autor que e geradora de
que se traduz ern duas circunstancias fundamentais: por tim
existencia de interesses divergentes em rela<;ao aos quais nao hi
esfor~o de concilia~ao ou coordena~ao; por outro lado, pela verifica~ao de
que os processos de racionaliza<;ao e eficiencia produtiva s6 trazem bene
ffcios para a diminuta franja de proprietarios e dirigentes.
A principal crftica a essencia da empresa capitalista consiste,
na incapacidade de ela se afirmar tambem como comunidade humana de
e nao apenas como espa<;o util e racional de combina~ao de fac
Seguindo de
F. Perroux (1948), considera Sedas
tores
restaurar 0 sentido do bem-comum, restituir a con$
Nunes que
basico da solidariedade de actividades e des
ciencia colectiva 0
tinos, proceder a uma etectiva integras;ao do trabalhador na empresa. De
forma sintetica: "A organizas;ao da cmpresa tcm de cxprimir, mediante llma
tcia de regras e de 6rgaos adequados, 0 caracter comunitario das rela~5es
basicas do organismo empresarial" (NUNES, 1952: 200).
Noulro texto mais tarde publicado que dedica ao tema da intcgra~ao
e participa~ao dos trabalhadores l1a
empresarial (NUNES, 1956),0
problema da colabora<;ao no seio da empresa e encarado na tripla perspec
tiva da resolllcao de um problema econ6micoJ social e politiCO. Au mental'
dos trabalhadores significava, em primeiro
melhorar as condi~()cs materiais, psico16gicas e sociais da sua inser~ao na
empresa, condi~ao indispensavel para 0 acnSscimo do seu nivel de desem
penho econ6mico. 0 estimulo ao desenvolvimcnto dc atitudes de cola
e empenho conjunto tambcm constituia cOl1di~ao necessaria a
cia ordem social corporativa. Finalmellte, existia forte motiva<;ao
politica no desenvolvimcnto de um espirito de colabora~ao na cmpresa,
c ele que previne 0 aparecimento de "movimentos de divisao e sub
versao" e garante a "rejei~ao terminante do comunismo" (ibidem, 191), em
defesa da unidade politicanacional.
o incremento dos modos de colabora~ao
de uma Dolitica salarial que plldesse corrcsDonder as necessi
109
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dades sentidas pela popula~ao trabalhadora, a
de organismos
direc<;;ao intermedia das empresas e a concessao de uma maior Iiberdade
organismos sindicais, excessivamcnte tutelados pdo Estado.
Ilsta questao da liberdade de organiza<,:ao sindical revela a aproxirna<;;ao
do autor teses de fran<;;ois Perroux acerca das "comunidades de
Iho" que este autor distinguia das corpora<;;oes, justamente
elemento
da liberdade de participa<;;ao dos organisll1os efectivamente representati
vos dos trabalhadores, e que nao deveriam servir como meras correias de
transmissao da autoridade e tutela do Estado (PERROUX,
Dagui se condui que 0 grande desafio em aberto, 0 principal problema
em discussao, era 0 de saber como conciliar as reflexoes sobre a estrutura da
empresa e sua reforma com os prindpios doutrinais do corporativismo em
materia de organiza<;;ao economica e social. Reencontramos tal rnateriaem
novo texto de Sedas Nunes (1955), no quadro de uma analise mais ampla
sobre a realiza<;;ao do ideal corporativo e as praticas de servi<;;o social, oude
reserva uma
especial ao problema do funciol1amento da empres::l.
A questao oasica era a de saber em gue medida a pretensao do
rativismo em estabelecer um
de solidariedade e coopera<;;ao activa
entre todos os agentes envolvidos num determinado ramo de actividade
economic a seria exequivel sem a
da unidade
Na inten<;ao inicial dos ide610gos do
figurava, 118LUrall11eme, a
possi
ideia de cria~iio de novos organismos, de ambito profissional,
bilitassem a coopera<;;iio e entreajuda entre
e assalariados. 0 que
tambern pressupunha uma predisposi<;;iio em acatar 0 ideal corporativo, em
nome do qual os processos de associa~iio se deveriam concretizar. POl'em,
cedo se verificou a extrema dificuldade em levar por diante tal
sito, conforme se demonstra pelos mlIltiplos desabafos e
de desencanto e descredito de que fizeram eco os princIpals l11entores
do regime, com especial relevo para Marcello Caetano.
que,
segundo este autor:

as

o corporativismo e um

doutrinario que se traduz numa f6r

mula

o principia esta na co\abora<;;ao de actividades !ivres, exprimindo inte
resscs diferenciados, para realiza<;;ao do bem comum a que toclas se devem
subordinar.
JIO
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associa<;;6es nacionais
os organismos representativos das varias actividades e pro
que
fiss6es colaborantes em certa fum;ao social, tornando efeetiva a
de todos os interesses envolvidos no desempenho dessa
do interesse nacional (CAETANO, 1950: 11).
Para Sedas Nunes, l1ao bastaria acreditar e apelar a
de um
de coopera<;;ao e solidariedade. Apoiando-se em solidas leituras
sociologicas relativas a dinamicas de grupos, conHitos sociais e organiza~ao
do trabalho, considera essencial uma mudan<;;a da situa<;;ao objectiva
dinamica") gue assiste arealiza<;;ao efectiva do ideal corporativo, ou
pondera como inevitavel uma altera<;;ao dos organistl1os para tal COI1
ccbidos pelo Estado Novo. Ora, em seu entender, tais organismos teriam
ser as empresas, e nao as ineficazes e porventura inviaveis corpora<;;oes.

o

da luta de classes
profissional entre todos os que
da confraternidade e
na actividade pro
- open\rios, cmpregados, tecllicos ou
onde
dutiva. Ora, on de poder{l afirmar-se a
uma colabora<;;ao, senao, em primeiro
amente se encontram e onde exercem a sua actlvutaae DronsSUJliat.
1955: 256)
da empresa enguanto unidade
de realiza<;;ao do ideal corporativo residia na prevalencia de Ullla concep
puramente tecnico-economica da empresa. Por isso advoQa 0 desen
volvimento de uma nova visiio da empresa enquanto
seja, urn "sistema vivo de
humanas do
Scm esta
prossegue Sedas Nunes, seria impossiveJ a cOI1cretiza
'Sao da amhi<;;iio corporativa, relegada para meros apelos voluntariosos de
cnon('racao. quer no plano nacional quer ao nive! dos diversos ramos de
actividade.
Colocar a emprcsa no centro de aten~ao) atribuir-Ihe essa missao de
u.;aliza~ao efectiva do projecto corporativo, exigia a concretiza<;;iio de urn
conjunto de
gue Scdas Nunes propoe, fortemente inspirado pelas
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doutrinas do 'servi<,;o social' e das
proposta consistia em:

Sem nunea esquecer os objectivos de coesao e harmonia - afinal, os
prindpios basicos subjacentes it modeliza~ao corporativa, tambem na sua
de existencia Sedas Nunes afa.sta-se da visao tutelar e auto
fitaria que presidiu
do corporativisrno portugues. A leitura atenta
dos textos que publicou na decada de 1950, com 0 beneplicito do Gabinete
Corporativos e, por conseguinte, corn 0 aval do
politico
demonstra de forma inequlvoca que nao existe uma (mica e
exclusiva concep<sao ideol6gica c politica do corporativismo em Portugal
durante 0 Estado Novo. Ao corporativismo autoritario e de forte pratec
cionismo e intervencionismo cstatal sllcedeu-se uma visao de corporati
vismo empresarial e participativo gue supGe uma alian<;,:a de colabora~ao e
participa~ao entre gmpos sociais distintos. Ora, eprecisamente esta reno
vada visao que pcrmite entender 0 caracter multi forme do corporativisrno
enquanto experiencia hist6rica e fenomeno politico, rasgando novas vias
de compreensao e novos signjficados associados ao uso do termo corpo
rativismo na lillfruagem economica e politica contemporanea.
Corporativismo, neo-corporativismo c novo corporativismo

A no~ao de que 0 corporativismo nao e totalitirio por natureza, con
forme testemunham as contribui<;,:6es pioneiras de AciCrito Sedas Nunes,
viria a ser prosseguida e sintetizada por Manuel Lucena, escrevendo num
contexto politico em gue era patente a vontade de desmantelamento do
corporativo e a paradoxal inercia da sua manuten~ao:

112

o corporativismo nao esta. obrigado a ser fascist a C..). Na Europa tomou
-se cada vez mais frequente ouvirmos falar num "neo-corporativismo" que se
define em fun<;;ao de cettas exigendas do capitalismo avan<;:ado c das socie

. 0 esseneial da SUa

Estabelecer um espirito de entendimento e de cocsao no interior da
empresa, criando uma atmosfera de considera~ao redproca entre os lI1ell1
bros do pcssoal pertencentes a classes diversas da sociedade, climinando tudo
ideais de trabalho e segu
o que pode gerar oposi~5es,garantindo as
ran~, preocu pando-se com 0 bem-estar geral, tendo 0 cuidado de assegurar
aos trabalhadores todos os beneficios que Ihes podem oferecer os servi<;;os oli
dais c as inslitui~6es sociais de qualquer
0
social de empresa
torna-se um elemento organico indispensavel it indllstria (NUNES,19S5:

DESEMI'ENHO ECONOMICO

dades ditas de consumo. Hi quem
minutiosa, de planihca~ao a
plexidade e vulnerabilidade das econornias nacionais, extre
mamcntc senslveis it concorrencia intemacional; e ainda, enfim. as
de seguran~a das "multid6es soliu\rias" (LUCENA, 1976: 106).

Um decisivo contributo para uma diferente recupera<;,:ao e reabilita
~ao do termo corporativismo foi, sem gualquer dl]vida, dado por Philippe
a quem se deve a sistematiza~ao conceptual das diversas
modalidades de corporativismo (autoritirio, democratico, societal, neo
da ideia de que a ocor
rencia do corporativismo em
politicos autoritirios de tipo fascista
enormemente uma diferente utiliza>;;ao do conceito yue
poderia revelar-se oportuno e utH para a capta~ao e compreensao de outras
realidades hi5t6ricas. 7
como ainda hoje e difieil, em Portugal, separar 0 corporati
ViS1110 do regime politico autoritario do Estado Novo, compreende-se a
dificuldade de supera~ao deste trauma. Todavia, na 6ptica de Schmitter, 0
enquanto coneeito de analise politica, ou enquanto expe
rieneia historica de organiza<;,:ao econ6mica e social, poderia resistir ama
fann a que tinha side condenado. As origens historic as mals remotaS do
e sua liga<;,:?iO a tradi~5es organicistas, solidaristas, de caW
licismo social, eonstitu iriam a melhor cau~ao para garantir que 0 corpora
tivismo nao se identifieasse apenas com ideologias de caracter
e para que passasse a ser possivel criar um distanciamento que libertasse
o corporativismo desse estigma ou pecado quase-original. Dai a ereseente
Sobre a importancia da obm de Schmitter na redefini~ao da
de estudo sobre 0
corporativismo, vcja-se 0 conjunto de Lrabalhos que Ihe foram dcdicados e que e.>Lito rcuni
dos em CROUCH C STREECK, 2006. Para uma abordaf!cm sistematica das lcituras do neo

'j

-corporativismo e suas
para 0 estudo
cf. LUCENA, 1985.
Identic<1 posi\,'ao em WIARDA, 1974, que rejeha decididamente a ideia de associar 0 corpo
rativismo 30 fascismo ou a oualoucr outra iri"nlo!l'ia rctroQrada reaccionaria.
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aceita~ao que, a partir dos textos de Schmitter e Wiarda, entre outros, a
designa<;ao de corporativismo democratico passou a Ler na literatura poli
tica contemporanea, assumindo-se de forma crescentemente consensual
como um termo que serve para explicar os fenomenos de articula~iio e
representa~ao de interesses, contrapartidas, apoios e eXigencias que Ocor
rem nas sociedades avan~adas durante as t'dtimas deeadas do seculo XX,
sintetizoll Schmitter:
Corporativismo pode ser definido como urn sistema de representa\;ao de
intcrcsscs no qual as unidaclcs constitutivas sao organizadas mediante um
numero limitado de categorias ou corpos singuIarcs, obrigatoriamentc n1io
hicrarquicamente ordenadas e funcionalmente difcrenciadas,
sao reconhecidas ou Iiccnciadas (se nao mesmo criadas) peIo Estado,
e atribuido um monop6lio de representa<;:ao como contrapartida
por regras e formas de controlo na selcc~iio dos leaders e na arti
dos seus pedidos e apoios (Sor:vrlTTER, 1974:

Ao longo da deeada de 1980 assiste-se a um recrudescimento 11a utili
do tenno corporativismo para se expressar uma c011cep~ao alterna
tiva aC011veneional visao dos interesses organizados mediante participa~ao
num processo politico competitivo que envolve a disputa eleitoral entre
partidos rivais. Ou seja, refor~a-se a convic<;ao de que, para alem dos meca
nismos classicos de representa~ao politica, nas democracias avan<;adas exis
tern formas de organiza~ao e rcpresenta<;ao de interesses que ultrapassam
a logica dos mercados politicos (cf WILLIAMSON, 1989:
Para aieJn da
renr('senta<;ao, os interesscs sao tambem ohjecto de intermedia~ao c regu
o que eparticularmente significativo em tudo 0 que diz respeito ao
estabelecimento de acordos entre parcciros sociais c a processos de C011
trata~ao e negocia<;ao colectiva (cf CAWSON, 1985),

A materia csohrctudo rdcvante na perspectiva dos actores tradicionais
que participam em proccssos de concerta<;ao social - governo,
e ilssocia<;oes patronais - visando acordos salariais, mudan<;as Oil manu
ten~ao da legisla ~ao laboral, defini<;ao de polfticas de apoio ou incentivo a
determinados sectores de actividade economica (cf GOLDTHORPE, 1984)'
1979; NEWMAN, 1981 C ~CHMITTER, 1984; p3ra uma visao integrada clas
modemas do corporativismo e neo"corporativisl1lo cf, PRYOR, 1988.
1J'1

No que se refere as praticas de partenariado e colabora<;ao social, 0
corporativismo de regimes democraticos corresponde a procedimentos
coordena~ao voluntaria e informal de objectivos conflituais, atrave's da
utiliza<;ao de sucessivos e continuos instrumentos negociais que envolvem
grupOS de interesse, partidos politicos, representantes do Estado, agencias
reguladoras, enfim, uma variedade de agentes e institui~oes que confe
rem flexibilidade aos process os de tomada de decisao e contribuern para
a cria<;ao de urn elima de estabilidade polftica. A questao de saber se sao
economicamente eficientes e seguramente relevantc, pelo que importa
assinalar os casos de crescimento economico que reclamam as condi\ioes
de ambiente politico favoravel (KATZENSTEIN, 1987, MALLOY, 1974) pro
porcionado pcla dissemina\iao do corporativismo enquanto ideologia de
dimensao ctica que preconiza a harmonia de interesses e maior equidade
na distribui~ao sociaLlO
De um modo geral, a discussao do alcance do corporativismo enqu<lnto
sistema eficiente de organiza<rao de interesses e distribui<;ao de rendas
remete para a qucstao de saber qual 0 tipo de regime politico mais [wo
ravel ao crescimcnto cconomico, Neste sentido, adquirem especial relevo
os trabalhos que, partindo do pressuposto de que existem
ins
titucionais entre economias capitalist as avall~adas, procuram explicar os
diferentes niveis de desempenho economico a partir das diferen<;as entre
sistemas de articllla~ao e intermedia~ao de interesses, especial mente na
esfera da organiza~ao produtiva, ou seja, valorizando a dimensao de
la<;ao social que interfere no lado da oferta dc bens e servi~os, Aluz desta
perspectiva, dcixa de cxistir uma ()posi~~ao artificial entrc a logic a de fun
cionamento do mercado, que supostamente responde a estfmulos estrita
mente econ6micos, eo papel das institui\ioes socials que contribuem para
o aproveitamento pleno dos rccursos mobilizados atraves do mercado (cf.
STREECK, 1992),
Eainda ncste contexto que se cnquadra a vasta litcratura sobre varie
dades de capitalismo (HALL e SOSKICE, 2001) e tipos de democracia
(SCHM ITTER, 2009) ou sohre a divcrsidade de sistemas economicos c
sociais na eradaglobaliza<;ao (AMABLE, 2005), sempre acompanhada de
considera~6es sobre os proeessos de decisao politica, a defini<rao de

Sobre a tematicados interesse,
c da sua irnportancia no descnho dos sistem:IS
contemporaneos cf STREECK, 2006.
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cas pllblicas, 0 estabelecimento de
e articula<;:6es funcionais entre
a esfera economic a e politica, os procedimemos de regula<;ao e as estratc
gias de governance, quer ao nivel micro-empresarial, quer ao nivel macro
-estataL As compara<;6es relevantes nao se referem apenas a distin<;6es
entre casos nacionais, mas consideram tambem as particularidades de sec
tores econ6rnicos comparados aescala internacional (HOLLINGSWORTH,
SCHMITTER

e

STREECK,

Ern todas estas abordagens surge como elemento de convergencia e con
uma analise das van
sensa a constata<;ao da relev:'mcia ern se
institucionais comparativas, 0 que e
elabora~ao de estudos empiricos sobre nlveis de corporativismo (grau
de sindicaliza<;ao; numero de greves; poder de
das organi
za<;6es empresariais; grau de centraliza<;ao dos process os de negocia<;ao e
concerta<;ao saladal; participa<;ao nas decis6es politicas; extensa.o do sec
tor empresarial do Estado; niveis de assistencia e protec<;ao social, etc),
capazes de produzir indices de
semelhantes aOS que sao
construidos para a analise dos fenomenos da corrup<;ao Oll da
da democracia (cf. PRYOR, 1988 e SIAROFF, 1999}
Outra preocupa<;ao igualmente presente neste tipo de anilises a ava
lia<;ao e compara<;;ao dos sistemas de incentivos e dos obstaculos e blo
queios administrativos que interferem nos processos de decisao e escolha
que fazem corn que os agentcs assurnam comportamentos de
coopera<;ao ou rivalidade com implica<;6es 6bvias no desenvolvimento da
ac<;ao colectiva.
A discussao ~obre a presen<;a de elementos corporativos lla organiza~ao
econ6mica contemporanea e reconhecida
autores que procedcm a
tipologias de difcrcncia~ao entre modalidades de economias capitalistas,
na versao mais simplificada da dicotomia entre capitalismo puro e libe
ral de tipo americano e corporativismo de tipo alemao (PHELPS, 2009),
ou na distin~ao el1tre economias liberais de mcrcado e economias coor
denadas de mercado (H ALL e
daborada que junta a esta distin<;ao as especificidades
resul
tantes de complementaridades culturais e institucionais diferenciadoras
do modelo europeu continental, do modelo mediterranico e do modelo
asiAtico (AMAFlLE,
Ern todos eles esta presente a necessidade de estudo pormenorizado
de institui<;6es directamente relacionadas com 0 funcionamento dos mer

cados, as regras e atropelos da concorrcncia, as rela<;6es salariais e 0 fun
cionamento do mercado de trabalho, 0 modo de organizat;ao dos sectores
de intermcdia<;ao financeira, os modelos prevalecentcs na
e
nance empresarial, os sistemas de assistencia e protec<;ao
0 sistema
educativo, 0 sistema politico e de partidos. Por outras palavras, trata-se de
reconhecer a importimcia de um conjunto amplo de factores institucionais
determinam 0 modo e 0 tempo que decorre ate se
certos
patamares de desempenho e crescimento economico, E, afinal, trata-se
tambem de reconhecer que a sustentabilidade do crcscimento econ6mico
depende do entrosamento, da interliga<;ao. da coopera<;ao, da harmonia
de interesses, da concerta<;;ao e cooperac;ao entre parceiros, e nao da ten
sao conflituosa entre grupos sociais. Em suma, estamos diante da recupe
dos mesmos prindpiOS que nortearam os ide6logos corporativistas
do periodo entre

Condusao
sempre questlonar se eainda de corporativismo que falamos
quando se abordam as materias discutidas na literatura contemporanea
intermedia<;ao de interesses e sua expressao institucionaL Po rem,
LIUdlldo recuamos com distanciamento hist6rico as origens do movimento
alternativa aos desai
que procurou lmpul 0 corporativismo como
res do capitalismo liberal e as ameat;as do socialismo real, reencontramos
temas e problemas que revelam uma preocupa<;ao generica comum com
as modalidades de representat;ao de interesses individuais e colectivos a
uma escala organizativa que
no ritmo de crcscimento econ6mico.
conclusao a reter ea de que a Iinguagem conceptual
as metoUolOgIaS de abordagem do "novo corporativismo"
na Clen
cia polftica contemporanea revestem oportuna utilidade l1a analise hist6
rica do "velho corporativismo", Tais instrumentos permitem compreender
melhor certos aspectos da organizac;ao corporativa portuguesa do periodo
e do imediato pos-guerra, designadamente os sucessos
de entre
e hllhan<;os de uma experiencia corporativa que serviu de cllcobrimento
a uma il1tervenc;ao autoritaria e hierarquica do Estado na economia e, de
U111 modo mais
que influenciou 0 desemnenho da economia
guesa ao longo do periodo do Estado Novo,
Os apelos de Sedas Nunes para que 0 ideal corporativo se transformasse
em missao de cooperac;ao empresarial bem sucedida poclerao ser me1hor
11.7
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se tivermas em atew;ao os avan<r0s proporcionados por
um enquadramento metodologico e te6rico de maior aicance
Neste sentido, mats do que um argumento conclusi
o campo de investigac,;ao em aberto que possibilitarA uma discussao mais
aropla de tema:; aqui que se enunciam a tftulo ilustrativo: como e que as
estruturas politicas se adaptam e proporcionam (ou nao) condi<rocs ins
titucionais para a promo<rao de um crescimento economico sustent,h
Quais os Iimltes socials e politicos que impedem a adop<rao de objectivos
de pleno emprego Oll melhorias na redistribuic,;ao do rendl mento? Qual 0
dos parcelros socials na obtenc,;ao de harmonia e coesao na
publica?
A colocac,;ao destas questoes no centro de aten~ao do inquerito sobre as
neo-corporativas ou de corporativismo democratico (GRANT,
1985), autoriza e legitima a abordagem retrospectiva de um problema his
t6rico que revcla continuidade e permanencia: a representac,;ao institucio
nal de interesses de grupo, a sua interferencia nos process os de
e as suas
ou
Ct:llUlUOS
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CAR LOS BASTIEN

Philippe

de pessoas, 0 Dr. Ulisses Cortez, que foi Minis
e Ministro da Ecollomia e Presidente do Conse
da Caixa Geral de Depositos, reclamava-se
'Eu sou
dizia ele nesse drdo
Creio que teria sido num intervalo do Conselho
de Ministros. Aproxlmou-se 0 entao Presidente do Conselho.
Oliveira Salazar, e ouviu esta manifesta~ao do credo
nista nao sci ate que ponto este credo era muito fundamen
tado - e diril2indo-se ao Dr. Ulisses Cortez tem esta
'isso
JACINTO NUNES (1986; 59)
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1. Introduc;;ao

o Kcyncsianismo enquanto teo ria, doutrina e politica economica eons
titui um dado fundamental da gcneralidade das eeonomias europeias (e
nao s6) no pcriodo que medeia entre 0 segundo pos-guerra do seeulo xx
eo final dos anos 1970, constituindo-se entao em visao tendcncialmente
dominantc naqueles diversos pIanos e em clemento relevante dessa fase
longa de ereseimento ceonomieo e de aumento do bem-estar sociaL
'H:xto claborado no ambito do projecto financiado
PTDC/HIS-HIS/I0544/2008,
economico: estudos em hist6da
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