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Custos e lucros
das migrações
internacionais
Os países do Mercado Comum serão obrigados a fazer apelo em escala crescente à
mão-de-obra das regiões subdesenvolvidas.
Como avaliar os custos e os lucros das migrações que dai decorrerão? Em futuro próximo, impor-se-á, de resto, efectuar uma repartição dos custos entre os países de imigração e os de emigração. E é justo que estes
venham a obter daqueles uma compensação
pelo valor dos homens que lhes cedem.

O fenómeno da emigração, embora tão velho como o mundo,
suscita presentemente discussões frequentes e apaixonadas, e não
há ninguém que não tenha, a seu respeito, uma opinião carregada
de apreensões, de hostilidades ou mesmo de xenofobia» de sentimentos favoráveis ou resignados, de compreensão ou de incompreensão. O trabalhador migrante é, consoante o interlocutor, ou
o salvador que permite ao país viver e prosperar, ou o concorrente que exerce pressão sobre os salários (ou o «aliado» que
permite exercê-la), ou o parasita que vem tomar ao autóctone
o seu trabalho, o seu alojamento ou a sua filha.
Mas, é preciso reconhecê-lo, qualquer destas opiniões é geralmente irreflectida, sentimental ou «epidérmica», e este fenómeno
que faz correr rios de tinta e de palavras é um dos menos conhecidos do nosso tempo. No entanto, a sua importância justifica
N. da R. — Tradução gentilmente autorizada pela Revue de l'Action Populaire (15, rue Marcheron, Vanves, Seine — França), que publicou o original
deste artigo no seu número de Janeiro de 1965.

295

que se procure compreendê-lo através de uma análise que, deixando
deliberadamente de lado todo o aspecto sentimental, procure a
objectividade e incite à reflexão sobre um certo número de questões
fundamentais. Donde vêm os «emigrantes»,
os «estrangeiros», por
que vêm, qual é a amplitude do fenómeno1, quais são as vantagens
que obtêm os países em presença, tanto o de emigração como o de
imigração? Quais são os inconvenientes destas correntes populacionais?
1.

Evolução e organização das migrações

O fenómeno migratório é decerto muito antigo, mas a sua
tendência inverteu-se, sobretudo depois da primeira guerra mundial. Tradicionalmente, as grandes correntes de migração orientavam-se dos países «velhos» para os países «novos». Fundamentavam-se simultaneamente em motivos políticos e em motivos
demográficos. Seguiam a colonização dos países ultramarinos e
eram, por este facto, compostos sobretudo de administradores,
funcionários e colonos. Além disso:, a migração dirigia-se para
países pouco povoados e pouco explorados, que ofereciam aos emigrantes do velho continente, mais evoluídos que as populações
indígenas, grandes esperanças de êxito relativamente fácil.
Depois da primeira guerra mundial, diversos factores contribuíram para a modificação desta tendiência. A baixa da natalidade na Europa, as medidas tomadas, em certo» países, para
suster o afluxo de imigrantes (principalmente nos Estados Unidos),, o desenvolvimento do auxílio aos desempregados (subtraindo
os sem-trabalho à necessidade de se expatriarem para viver)
provocaram uma paragem na saída de europeus. Além disso,
vários países do velho continente, não somente deixaram de ser
zonas de emigração, como se tornaram em regiões de imigração.
Foi este o caso da França principalmente, cujo saldo migratório
mostrou um excedente das imigrações sobre as emigrações a partir de 1870: as consideráveis perdas sofridas durante a gulerra
reforçaram esta tendência em amplas proporções.
Após a 2.a guerra mundial, o fenómeno aoentuou-se fortemente contra toda expectativa, e o exame da situação actual nos
países da C. E. E. mostra-nos a amplitude que tomou. Permite
igualmente avaliar o grau de desconhecimento destes problemas
e, em geral, dos problemas do emprego.

1
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Em princípio limitamo-nos aqui aos países da C.E.E.

O espírito do Tratado de Roma
O facto que primeiro chama a atenção, quando se examina
a situação dos mercados de trabalha da C. E. E., é o de uma
alarmante penúria de mão-de-obra que pode comprometer a
expansão económica na maior parte dos seis países. Em face
deste facto, revela-se nestses países, assim como na opinião dos
autores do Tratado de Roma, o receio das consequências desastrosas que adviriam de uma política que «abrisse demasiado rapidamente as comportas» e que provocasse movimentos inconsiderados dos trabalhadores das regiões mais desfavorecidas da
Comunidade para as regiões mais desenvolvidas. Este receio
inspirou aos autores do Tratado a redacção prudente dos artigos
48.° e 49.°, que prevêem a livre circulação dos trabalhadores na
Comunidade, o mais tardar no fim do período transitório, isto
é, em 1 de Janeiro de 1970. Conhecendcnse a importância dos
défices em mãondeK)bra da C. E. E., uma data tão recuada é sintomática da prudência dos autores do tratado.
O artigo 49.° precisa qu3, no decurso do período de transição,
os obstáculos à livre circulação, de ordem jurídica e administrativa, serão levantados progressivamente. Além disso, os mecanismos a estabelecer, a fim de pôr em contacto e de compensar a
ofertaj e a procura de emprego, deverão evitar «os perigos de
riscos graves para os níveis de vida e de emprego das diferentes
regiões e indústrias da Comunidade».
Os regulamentos de 1961 e de 19 6&

Partindo destas disposições, o Conselho da C. E. E., sobre
proposta da comissão, estabeleceu o Regulamento n.° 15, que entrou em vigor em 1 de Setembro de 1961, o qual foi substituído,
em 1 de Maio de 1964, por um novo regulamento que deve vigorar
até 31 de Dezembro de 1967. Estas disposições foram completadas por directivas, adoptadas ao mesmo tempo que os regulamentos, com vista ao aligeiramento dos procedimentos e práticas administrativas que obstaculizam o livre movimento da mão-de-obra
entre os Estados membros.
As disposições fundamentais dos regulamentos consignam a
prioridade do mercado nacional do emprego, a admissão da família dos trabalhadores, a igualdade do tratamento em matéria de
acesso ao emprego e de condições do trabalho. Além disso, o Regulamento n.° 15 instituiu órgãos consultivos e axiministrativos destinados a assistir a Comissão ou a favorecer o contacto e a compensação da oferta e da procura de emprego entre os Estados
membros. Estes organismos foram mantidos em vigor pelo novo
regulamento.
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A prioridade do mercado nacional de emprego não tinha sido
abolida pelo Regulamento n.° 15. No entanto, este consagrou certas limitações e excepções, principalmente no que respeita aos trabalhadores pedidos nominativamente pelos empregadores e que
correspondiam a certos critérios de especialização
ou a certos
outros critérios explicitados no regulamento 2.
O novo regulamento deriva de uma concepção diferente e, por
assim dizer, inversa daquela. O princípio de base é o abandono da
prioridade do mercado nacional de emprego, acompanhado de
certas excepções destinadas a evitar os desequilíbrios em certas
regiões ou profissões que conhecem excedentes de mão-de-obra
ou naquelas onde os riscos de excedentes são susceptíveis de se
manifestar. Estas regiões e profissões, nas quais a prioridade do
mercado nacional de emprego poderá ser provisoriamente mantida (ou restabelecida) pelo Estado membro interessado, serão
devidamente assinaladas por este à Comissão, indicando as razões
que justificam a sua decisão. Mesmo nestes casos, as limitações e
as excepções aqui indicadas e introduzidas pelo Regulamento
n.° 15 são mantidas.
Por consequência*, a partir de 1 de Maio de 1964, e salvo
razões devidamente justificadas, os trabalhadores podem deslocar-se livremente no território da Comunidade para responder aos
empregos oferecidos.
A igualdade de tratamento entre trabalhadores nacionais e
trabalhadores dos outros Estados foi realizada desde a primeira
etapa no que respeita às condições de trabalho. Feio contrário, o
acesso ao emprego pelos trabalhadores já ocupados num país determinado é conferido apenas por patamares. Todavia, neste ponto,
o novo regulamento representa um progresso considerável, pois
prevê que, após dois anos de emprego regular num país membro,
o trabalhador de um outro Estado membro será assimilado aos
trabalhadores nacionais e que, por consequência, a prioridade do
mercado 3nacional de emprego não poderá em nenhum caso ser-lhe
aplicada .
Balanço migratório da C. E. E.
A livre circulação dos trabalhadores da C. E. E. chegou, presentemente, à sua fase decisiva; e é preciso reconhecer que, neste
2
Estes critérios dizem respeito ao carácter de confiança atribuído ao
emprego oferecido, ao grau de especialização particular, ou aos laços de parentesco entre o empregador e o trabalhador solicitado ou entre este e um
trabalhador
já empregado na empresa depois de um certo tempo.
3
A este respeito é preciso notar que esta disposição interessa somente
aos trabalhadores que exercem o seu emprego numa região na qual a prioridade do mercado nacional foi mantida ou restabelecida.
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domínio, as coisas caminharam mais rapidamente do que o faziam
prever as atitudes iniciais. Uma vez mais, os factos contrariaram
as opiniões e impuseram a sua lei. Com efeito, o problema que se
punha não era o de saber como se poderiam atingir sem dificuldades e no tempo devido os objectivos fixados no tratado, mas o
de saber onde poderia a Europa ir buscar a mão-de-obra de que
necessita. Nos princípios da C. E. E. o «reservatório» italiano parecia inesgotável. Presentemente, a Itália já não está em condições
de satisfazer as necessidades de mão-de-obra dos seus associados.
Começaram mesmo a manifestar-se certas penúrias em algumas
regiões do norte deste país e em certas profissões altamente qualificadas. O quadro abaixo mostra qual era, nos primeiros nove
meses de 1964, o estado da oferta de emprego não satisfeita, o da
procura de emprego não satisfeita na Comunidade e o da colocação de mão-de-obra da Comunidade e de terceiros países.
Mercado de emprego na C.E.E.
(Nove primeiros meses de 1964)

PAÍSES

Bélgica
K. F. Alemanha
França
Itália
Luxemburgo
Países-Baixos
C. E. E

Oferta de
emprego
não
satisfeita
(a)
14 459
626 768
49 988
3 033
896
132 958
828 102

Procura
do emprego
não
satisfeita
(a),

Primeiras autorizações de trabalho
aos trabalhadores estrangeiros
C.E.E.

4 771
54 501
149 495
287 849
9 013(c)
108 924
1176 795 (b) 1382
5 801
37
36 298
4 952
1674 968 (b) 175 414 (c)

Terceiros
países
18 294
209 219
89 364(d)
1179
2 846
15 636
336 538 (d)

Total

23 065
358 714
98 377(e)
2 561
8 647
20 588
511 952 (e)

(a) Média doe 9 primeiros meses de 1964
(b> Média dos 8 primeiros meses de 1954
(o) A esta cifra juntam-se 6 007 sasonais
(d) A esta cifra juntam-se 50 386 sasonais
(e) Convém evidentemente juntar a este total os 56 393 sasonais.
(Os sasonais fiaram indicados à parte, porque dispomos unicamente de dados relativo© aos 8 primeiros meses die 1964).

A diferença entre a oferta e a procura de empregos na Itália tem várias causas, uma das quais, e não a menor, é a situação
de alta conjuntura que este país conhece desde há alguns anos.
O factor principal desta situação reside na ausência de qualificação, mesmo elementar, dos trabalhadores italianos actualmente sem
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emprego, a maior parte dos quais vem do sector agrícola e não está
apta, pelo menos imediatamente, para outro emprego senão o de
trabalhadores braçais. Ora, se a procura de mão-de-obra não qualificada permanece relativamente elevada, é, no entanto, bastante
inferior à da mão-de-obra que possue uma certa qualificação. Por
outro lado, os salários pagos aos trabalhadores braçais não lhes
permitem realizar economias suficientes para os incitar à emigração.
O esgotamento das disponibilidades não se limita à Itália.
Assiste-se actualmente a uma diminuição rápida de outras fontes
de mão-de-obra próximas da Comunidade, às quais os países membros recorrem actualmente em grande escala. Daqui resulta que a
mão-de-obra é procurada em países cada vez mais afastados e que
a preocupação dos Estados membros começa a ser a de estabelecer
medidas de cooperação para evitar uma «concorrência», prejudicial aos interesses de todos, nos mercados de emprego dos países
da bacia mediterrânica. Por aqui se mede o caminho percorrido
desde a assinatura do Tratado de Roma.
Tendências próximas
Este fenómeno de penúria não tende a extinguir-se. Apesar
de ser sempre difícil fazer previsões em matéria de empregoi
pode dizer-se que, salvo o caso de crise económica grave, que ninguém prevê actualmente, as necessidades da Europa em mão-de-obra continuarão a situar-se a nível elevado, unicamente para a
manutenção da actual taxa de expansão. É possível que acontecimentos passageiros (como foi o caso da França no momento do
retorno dos franceses da Argélia) venham contrariar provisoriamente a corrente em certo país ou região. Mas estas perturbações
temporárias podem ser consideradas como pouco importantes, em
face da diminuição da parte da população activa, a que se acrescenta a diminuição do tempo de trabalho.
Por conseguinte, tem de prever-se que*, a breve prazo, em
virtude da necessidade vital para os países da (J. E. E. de encontrarem a mão-de-obra de que precisam, do esgotamento rápido
de todas as possibilidades oferecidas pelos países vizinhos, do
desenvolvimento dos meios de transporte e dos intercâmbios
humanos entre os países e mesmo entre os continentes, a Europa
industrial terá de recorrer cada vez mais à mão-de-obra dos países
em vias de desenvolvimento. Convém, portanto, procurar ver se
o interesse destes países os deve levar a encorajar este fenómeno
favorecendo a corrente migratória dos seus nacionais para os
países desenvolvidos, e examinar, para esse fim), quais serão as
vantagens e os inconvenientes que lhes trarão estes fluxos emigratórios. A priori, parece que tal corrente não deveria levantar
SOO

dificuldades, uma vez que a emigração acarreta evidentes vantagens para os países cuja população é obviamente demasiado
numerosa, comparativamente às disponibilidades de empregos, ao
mesmo tempo que fornece um contributo de trabalhadores aos
países desenvolvidos cuja expansão é comprometida pela falta
de mão-de-obra. Todavia, quando se examina
mais de perto o
problema, este revela-se mais complexo4.
2. Vantagens e inconvenientes
Para os países de emigração

As vantagens que o país de emigração tira dos seus emigrantes relacionam-se com o seu nível de desenvolvimento5 económico
e social. Em geral, trata-se de um país superpovoado e que não
pode alimentar todos os seus habitantes e provê-los de um emprego; faltam-lhe divisas e não dispõe de mão-de-obra especializada e qualificada, enquanto que a sua mão-de-obra indiferenciada é abundante.
Ora, o emigrante é, antes do mais, o homem que deixa no
seu país «a sua parte do bolo comum» para ir consumir em outro
país. A emigração reduz, portanto, o número daqueles que tomam
parte no consumo, num país onde o habitante é sempre um consumidor mas menos fequentemente um produtor. Este aspecto
reveste luma importância que seria descabido ignorar. Por outro
lado, tendo encontrado noutro país um emprego que lhe permite
prover às suas necessidades e às da sua família, o emigrante
terá como preocupação primordial enviar a esta o máximo de
dinheiro. Não é raro, efectivamente, que o emigrante transfira
para o seu país 25% do seu salário. Este envio representa para
o país de origem do emigrante uma vantagem económica extremamente importante. Certos países efectuaram cálculos destinados a medir de forma bastante precisa esta vantagem. Assim, por
exemplo, no que respeita à Argélia, as transferências de fundos
de trabalhadores argelinos em França elevaram-se aproximada4
Não se cuida aqui das vantagens e dos inconvenientes individuais. Estes
e aquelas foram objecto de análises suficientemente numerosas para que não
seja necessário
insistir.
5
Não se pretende abrir aqui uma polémica sobre esta noção bastante
discutida. Quer se trate, de facto, de verdadeiro superpovoamento, ou de
subdesenvolvimento ao qual será possível ou não, desejável ou não, remediar,
é assunto que se pode discutir, mas que não tem relevância no nosso raciocínio.
Este termo, cómodo senão mesmo adequado, permite-nos designar uma situação
económica de facto, que não possibilita a todos os habitantes de um país ou de
uma região fazer face às suas necessidades.
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mente de 28,2 para 35 mil milhões em 1956 e TO mil milhões
em 1960.
Quanto à Grécia, avaliou-se em 493 515 milhares de dólares
os envios de 118 114 emigrantes para o seu país, entre 1950 e
1959; e esses envios passaram de 16 milhões de dólares em 1951
a 88 milhões em 1959. De Janeiro a Agosto de 1962, os envios
totais cifraram-se em 93 milhões, contra 73 milhões no período
correspondente de 1961.
O benefício obtido pela Itália é igualmente considerável: de
1946 a 1957, as transferências oficiais de poupanças subiram a
cerca de 1200 milhões de dólares, assegurando em média a cobertura de perto de 5 % das importações italianas e de cerca de
um sétimo do défice da balança comercial6.
Além destas vantagens económicas directas, assaz facilmente
calculáveis, o país de emigração obtém uma outra, que ê muito
difícil de medir com precisão, mas que não é menos apreciável.
No contacto com a nova sociedades na qual procura inserir-sé,
o emigrante adquire uma formação geral que o torna mais eficaz,
mais produtivo. E sobretudo, no contacto com o mundo industrializado, adquire um acervo de formação profissional e técnica,
valioso para o seu país que, embora dispondo de mão-de-obra
quantitativamente superabundante, sofre de escassez de trabalhadores formados. Esta última medalha tem, no entanto, o seu
reverso, sobretudo qando se trata de trabalhadores provenientes
de países em vias de desenvolvimento, como veremos a seguir.
Desvantagens das emigrações
Embora a emigração seja benéfica em muitos aspectos, não
deixa de ter desvantagens para os países donde parte. Estes países perdem, na verdade, os seus melhores elementos, em virtude
da selecção que afecta toda a emigração. O facto de o emigrante
melhorar as suas condições de existência e as da sua família através dos sacrifícios psicológicos e morais resultantes da saída do
seu meio de origem, denota uma vontade de sucesso, um sentido
de responsabilidades e um desejo de alcançar os seus fins a despeito de todos os sacrifícios necessários, que permitem já classificá-lo entre os melhores elementos do seu país. Mas a esta
selecção natural acrescenta-se a selecção efectuada pelo país de imigração: selecção física e médica, «moral» (se é que esta noção
pode ser apreciada através de um registo criminal) e intelectual.
A selecção abrange ainda a idade, pois todos os países fixam
6
Cf. G. ABRAHAM-FROIS, in Revue tfEconomie Politique. Março-Abril,
1964, n.° 2, pp. 539-540,
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idades máximas e mínimas de imigração para os trabalhadores
estrangeiros (geralmente entre 20 e 40 ou 45 anos). Selecção
também segundo o sexo, porquanto a maior parte dos emigrantes
voluntários é do sexo masculino; e os países de imigração acentuam ainda mais esta selecção, dado que os empregos por eles
oferecidos se dirigem, na sua grande maioria, a trabalhadores
masculinos. Finalmente, há ainda uma selecção profissional ouo
visa a só deixar passar através do filtro dos controles os trabalhadores mais evoluídos.
Nestas condições, é pela amputação da parte mais interessante da população que os problemas de superpovoamento dos
países em vias de desenvolvimento tendem a encontrar remédio.
O desequilíbrio resultante do facto de permanecer nas zonas de
emigração uma proporção maior de velhos, de crianças e de
doentes, transforma estas zonas numa espécie de regiões-dormitórios, cuja esclerose corre o risco de se acentuar e perpetuar,
comprometendo o seu desenvolvimento económico. Ora, é precisamente segundo esta via que se procura resolver primordialmente
o problema do superpovoamento. Evidentemente que se corre
ainda o perigo de criar um desequilíbrio demasiadamente importante entre os sexos.
Finalmente, e aqui retomamos o reverso da medalha acima
evocado, a aquisição de um nível mais elevado de formação geral
e profissional pode paradoxalmente constituir um inconveniente,
nomeadamente para o indivíduo e por ricochete para a sociedade,
sobretudo quando se trata de migrantes de um país pouco desenvolvido. A elevação do nível de formação geral pode, efectivamente, transformar o migrante num inadaptado, quando voltar
ao seu país na expectativa de colher vantagens do «investimento»
que efectuou ao passar um certo número de anos num país de
civilização e de nível de vida mais elevados. O corte com o seu
meio social de origem, gerador de incompreensões, tem inconvenientes. Além disso, muito frequentemente, é demasiado grande
o número de trabalhadores retirado pela emigração a uma mesma
região, em virtude das facilidades de recrutamento e «de selecção
que daí resultam para os países recrutadores: mas nesse caso,
a vantagem da formação adquirida anula-se, dado que a região
é praticamente incapaz de absorver um número tão importante
de trabalhadores qualificados, em consequência da impossibilidade
de um desenvolvimento suficientemente rápido.
O trabalhador, tendo esperado que o sacrifício consentido ao
expatriar-se durante um certo tempo lhe iria permitir, ao voltar
ao seu país, retornar à sua família ou fundar um lar em condições mais decentes, verá o seu cálculo sair-lhe errado, porquanto,
ou aceita um emprego abaixo da sua qualificação, cara e orgulhosamente adquirida, o que Tião deixará de o tornar amargo e
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desenraizado, ou se vê, pela sua mesma qualificação, condenado
a ser um emigrado permanente, situação que não tinha desejado
inicialmente.
Assim, o balanço para o país de emigração não é tão benéfico como geralmente se julga. Se as vantagens imediatas da emigração de uma parte da mão-de-obra excedentária são inegáveis,
não é menos evidente que tal emigração apresenta inconvenientes
menos imediatos mas reais. Os responsáveis pda política destes
países têm, portanto, razão em não se sentirem inteiramente satisfeitos perante o fenómeno e em procurarem negociar condições
que permitam atenuar, senão evitar, os prejuízos inegáveis que
lhes causa a prazo esta sangria da sua população activa. Tal negociação é tanto mais legítima quanto é certo que o país de imigração
não pratica uma obra filantrópica tomando os «trabalhadores
excedentários» do país em vias de desenvolvimento. De facto,
aquele obtém vantagens, e mesmo lucros que tem interesse analisar.
Benefícios obtidos da, imigração
Antes do mais, a amplitude das necessidades de mão-de-obra
torna a imigração necessária, na medida em que o seu estancamento comprometeria seriamente a expansão económica dos países
europeus. Segundo a expressão de Alain MURCIER7, OS trabalhadores italianos, espanhóis, portugueses, turcos e gregos que
entram nos países europeus de imigração e especialmente na
Suíça, são os soutiers de VEurope. O seu número e as posições
que ocupam levam a pensar aue, se bruscamente decidissem
regressar todos aos seus países úe origem, a economia desses países seria seriamente perturbada. Em países como a Suíça, o Luxemburgo e a Alemanha Federal poder-se-ia mesmo temer uma
asfixia económica. A sua presença condiciona, portanto, o bem-estar das populações que os acolhem. Por outro lado. e paradoxalmente, o imigrante permite, por vezes, ao nacional encontrar
um emprego ou um melhor emprego: a sua ausência obrigaria
certos sectores económicos a diminuir a sua actividade, provocando recessão de sectores anexos, ainda que nestes não houvesse
falta de mão-de-obra. Aliás, a selecção que é aplicada à imigração favorece geralmente o melhoramento da produção em benefício da colectividade que acolhe os trabalhadores migrantes.
Seja naturalmente, seja por intervenção das autoridades do
país de imigração, são os homens jovens e válidos que são
acolhidos; o país de emigração perde contribuintes da Segurança

7
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Ver o seu notável inquérito em Le Monde de 23-26 de Junho de 1964,

Social, em proveito do país de imigração, que assim beneficia de
uma ajuda não despicienda na distribuição do «fardo» entre as
pessoas que compõem a população activa. A imigração modifica
em sentido eminentemente favorável a pirâmide de idades da
população total. Quando se tem presente que um assalariado de
boa saúde e sem filhos —o que é o caso da maioria dos emigrantes— deixa frequentemente entre 15 e 25% do seu salário
ria Segurança Social, não se pode considerar este lucro como
desprezível.
Finalmente e sobretudo, recebendo no seu território um trabalhador estrangeiro, o país de imigração importa um valor para
o qual não contribuiu com qualquer contra-partida. Obteve um
homem já formado e para a formação do qual nada desembolsou,
É este valor que precisamos agora de tentar quantificar8.
3. Custos e lucros
Alguns dos lucros que o país de imigração retira são fáceis
de imaginar, mas difíceis de avaliar. É o caso do valor da produção do imigrante para a economia do país que o acolhe. Para
se fazer uma ideia desse valor, é preciso lembrar que o trabalhador, ou é altamente qualificado, ou é afectado a tarefas de que
a mão-de-obra local se desinteressa e que sem ela ficariam abandonadas, com as consequências que isso implicaria para toda a
economia. A lista de colocações de trabalhadores estrangeiros por
sectores de actividade é eloquente a este respeito. Um exemplo
será suficiente. A mão-de-obra belga abandonou, desde há anos,
o trabalho das minas. Durante bastante tempo, foi substituída
pela mão-de-obra italiana. A alta conjuntura que a C. E. E.
atravessa desde há alguns anos privou as minas belgas de tal
ajuda e são os espanhóis, os portugueses e os turcos que actualmente tomam o lugar dos italianos no fundo das minas. Que
aconteceria, e não somente às minas mas a toda a economia do
país, se um dia mais nenhum trabalhador pudesse ser encontrado
para extrair o carvão? Retomando a imagem de A. MURCIER,
pode dizer-se que, falho de «fogueiros», seria todo o barco que
se deteria.
Ao contributo directo imediatamente visível ou mesmo calculável, deve juntar-se Q contributo indirecto que a imigração
traz à economia do país de imigração. Se se aprofunda esta noção
de contributo indirecto, vê-se que é enorme, para não dizer exorbitante, o lucro do país de imigração, mesmo se o valor da
8
Para tal, servir-nos-emos largamente da análise de A. SAUVY, Théorie
générale de Ia population, 1963, tomo I, pp. 310 e seguintes.
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«prenda» que lhe é feita não é o mesmo para o que a oferece e

para aquele que a recebe. 0 valor do homem, o capital que ele
representa, é uma noção em que se pensa pouco quando se trata
de apreciar uma realidade menos carregada de emoções que a
morte no campo de honra. É curioso que os países que exportam
esta riqueza sem contrapartida permitem que tal esquecimento
permanente se perpetue. O que, na verdade, custa caro aos países subdesenvolvidos.
Custo do capital humano
O trabalhador emigrante recebe um salário pelo trabalho;
mas o homem representa um capital e o salário' pago ao trabalhador não tem em conta a sua amortização. Este capital é essencialmente constituído pelo «custo da produção» do homem, desde
o nascimento até à fase de vida activa. No caso do emigrante, tal
valor não é o mesmo à partida e à chegada, porque, evidentemente,
um homem custa menos a formar num país económica e socialmente subedesenvolvido do que num país desenvolvido. O homem
é um capital que se valoriza pelo simples facto de passar uma
fronteira, o que aliás não facilita as coisas. Na verdade, se se
quiser pôr o problema do reembolso da economia beneficiária à
economia do país de origem, é preciso saber se deverá efectuar-se
na base do efectivo «custo de produção» (custo real de formação do homem no seu país de origem) ou na base do serviço recebido (custo que seria o do trabalhador, se este fosse formado no
país que o recebe).
Tratando-se aqui de examinar as vantagens e os inconvenientes ligados às emigrações, é justo que, para apreciar os benefícios
retirados por cada país da troca emigratória, se opte pelo segundo
tipo de cálculo.
O custo de produção de um homem não foi ainda determinado
de forma rigorosa e provavelmente não o será tão cedo. No seguimento de A. SAUVY9, distinguiremosi: o «custo de produção»
absoluto do homem, desde o seu nascimento até à idade de produção;— o «custo» das crianças mortas, que deve evidentemente
ser repartido pelos sobreviventes.
Os países subedestenvolvidos registam uma mortalidade infantil muito superior à dos países industrializados, o que significa que a influência deste factor sobre o «custo» total será aí,
portanto, bastante maior. Alfred SAUVY avalia-a, nos países industrializados, em 1% do «custo» total de formação. Sem ser nula,
esta incidência pode ser considerada despicienda. Pelo contrário,
» Cf.
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nos países em vias de desenvolvimento reveste uma importância
considerável. O mesmo Autor, tendo estudado o fenómeno em relação à situação da índia, chegou a resultados da ordem dos 15 a
20 %10.
No que respeita ao «custo de produção» absoluto do homem,
foram propostos vários critérios para o seu cálculo:
— o custo do homem entendido como mínimo vital, no qual
entram em conta apenas a satisfação das necessidades fisiológicas fe as despesas necessárias à formação profissional;
— as despesas necessárias à cobertura de todas as necessidades da criança, incluindo as da instrução;
— o custo efectivo da criança numa categoria social determinada, o que implica o cálculo da fracção das despesas familiares afectadas à satisfação das necessidades da criança;
— O montante dos rendimentos suplementares que a família
deveria prever para que o seu nível de vida não fosse afectado
pela vinda de um filho.
Raciocinando no quadro da emigração, é a primeira definição que somos tentados a reter. Parece, de facto, ser a que de
mais perto corresponde à situação dos países de emigração, sobretudo dos menos desenvolvidos. Mas, além do que representa de
arbitrário, em virtude da falta de objectividade que preside à
determinação das necessidades, tendo em conta as diferenças de
clima, de raça, de religião, etc. — o que afecta toda tentativa de
determinação do mínimo vital —, essa definição jamais foi integralmente praticada, porquanto o custo de uma criança é sempre
função dos rendimentos dos pais. Além disso, sem entrar no detalhe das vantagens e dos inconvenientes dos diferentes métodos,
verifica-se que a definição mais geralmente utilizada é a terceira,
acerca da qual se dispõe dos trabalhos mais avançados.
Aliás, várias unidades de medida têm sido aplicadas no cálculo do custo, nomeadamente a avaliação em moeda e em anos
de trabalho.

10

Esta cifra deve ser um pouco temperada quando a compararmos à de
1 % relativa aos países industrializados, pois os cálculos foram feitos partindo
áa idade de 18 anos como sendo a da entrada do homem no ciclo produtiva
Ora, este ponto de partida não pode ser considerado válido para o® países em
vias de desenvolvimento: é demasiado elevado. A perda de um adolescente
de 16 a 17 anos não pode entrar em linha de conta para o cálculo que nos
ocupa aqui. Seja como for, a incidência da mortalidade das crianças e dos
jovens sobre o «custo» total da formação do homem atinge para os países em
vias de desenvolvimento uma importância que não se poderá desprezar.
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numéricas
Segundo os cálculos efectuados por DUBLIN e LOTKA lx, O custo
de um filho desde
o nascimento até aos 18 anos, era de 7766 dólares de 19'3(5112 para uma família de
rendimentos médios (2500
dólares), de 16 337 dólares de 193513 para uma família de rendimentos elevados (5000 a 10 000 dólares). Se a este custo se acrescenta o da educação nas escolas públicas e a percentagem de
aproximadamente 1 % correspondente às crianças mortas, chega-se à cifra aproximada de 19 750 dólares de 1962 para as famílias de rendimentos modestos; isto é, mais de 3,5 anos de rendimentos familiares, e, em oada ano, aproximadamente 20% destes
rendimentos. A esta soma, seria ainda necessário juntar diferentes elementos que apresentam uma importância não despicienda,
embora sejam dificilmente quantificáveis: despesas de gravidez,
perdas de actividade da mãe, despesas sociais além das da educação, etc.
Alfred ISAUVY contesta esta avaliação, reputando-a demasiado elevada: na verdade, os cálculos que efectuou sobre esta base
levaram-no à conclusão de que a despesa total da infância seria
igual a mais de um terço do rendimento nacional, e, portanto,
que a despesa anual por criança seria superior à de um adulto,
dado que os indivíduos de
menos de 18 anos representam apenas
32% da população total14.
Outras avaliações feitas na Grã-Bretanha pela Comissão Real
para a População permitem
chegar a um custo aproximado de
7700 francos de 1914 15. Em França, MALIGNAC, baseando-se na
quarta definição acima, chegou, para Paris, a um custo de dois
milhões de antigos francos, o que se afigura a SAUVY claramente
insuficiente.
Avaliando em anos de trabalho o homem que já atingiu a
idade de produzir, chega-se a conclusões mais expressivas, tanto
mais que esta avaliação permite comparar o custo da formação
com o valor da produção. Na obra já citada, Alfred SAUVY apresenta dois métodos de cálculo: no quadro familiar e no quadro
nacional.
No quadro familiar, os cálculos podem ser feitos tomando
como base as estimativas da Comissão do mínimo vital, que em
1950 fez um inquérito que levou a avaliar as necessidades de uma
criança em 46% das do adulto. Sobre esta base, chega-se a um
custo extremamente elevado: 9 anos de trabalho. Esta avaliação
11
12
3

Cf. The money value of a man, pp. 45 e seguintes.
Ou seja, 17 140 dólares de 1962.
1 Ou seja, 36 056 dólares de 1962.
14
15
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Cf. A. SAUVY, op. cit, p. 322.

Ou seja, aproximadamente, 17 500 francos actuais.

parece excessiva (embora o cálculo não tenha em conta os abonos
de família), uma vez que levaria a concluir que um pai de 3 filhos
deveria trabalhar 27 anos para os educar sem que ele próprio pudesse alimentar-se! Levando em conta o aumento do custo de vida e
o aumento mais elevado dos salários, SAUVY chega a um total
mais reduzido, passando de 9 a 5,7 anos de trabalho em 1962.
Esta avaliação afigura-se ainda excessiva, o que incita à pesquisa de um outro método de cálculo, raciocinando no quadro
nacional e sobre médias. Para tal, convém tomar como unidade
de valor o ano de trabalho, avaliado em 14 900 francos no ano
de 1962.
Para calcular o custo de formação do homem, o qual será
em seguida convertido em anos de trabalho, é preciso atender às
despesas da colectividade (essencialmente as despesas de educação
e de saúde) e às da família.
No que respeita às despesas de educação, SAUVY avalia-as
em 1962 (tendo em conta as despesas colectivas, inclusive os
investimentos) num total compreendido entre 1,1 e 1,4 anos de
trabalho. Tomando a média e juntando-lhe as despesas da saúde
pública, o total das despesas públicas eleva-se a 1,5 anos de trabalho.
A este custo convém acrescentar o que decorre da perda de
actividade da mãe de família e dos cuidados maternais e domésticos. Com base nos inquéritos efectuados pelo I.N.S.E.E., este custo
foi avaliado em 3,9 anos de trabalho, dos16quais 3,3 efectuados pela
mãe ou por uma outra pessoa de família . Tratasse de um limite
superior, dado que o trabalho da mãe é também determinado pela
existência do filho: se este não existisse, ela trabalharia menos;
além disso, uma melhor organização do trabalho a tempo parcial
permitiria às mães de família não abandonar totalmente a actividade profissional como o fazem actualmente, mesmo quando
os trabalhos com os filhos não as absorvem por inteiro. A adição
destes diferentes factores conduz, portanto, a avaliar o custo do
filho em 8,7 anos de trabalho. Esta avaliação, muito aproximativa, é susceptível de correcção em função principalmente do prolongamento da escolarização, que tende a elevá-la, e do aumento
do nível de vida, que actua em sentido contrário, pois o custo do
filho não aumenta proporcionalmente.
O resultado a que assim se chegou pode, apesar de tudo, ser
considerado satisfatório. Mas se vale como média, para a França,
não pode ser aplicado em todos os lugares, em todas as épocas e
em todas as classes sociais. Há factores que intervêem e que o
fazem variar sensivelmente, como a idade de entrada real na vida
activa e a classe social, tendo em conta sobretudo a futura classe
16
Esta última cifra deve ser contada duas vezes para incluir a parte
não remunerada do trabalho da mãe no cálculo do custo.
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social da criança (um filho de operário que queira ser engenheiro

custará em função da sua classe social futura e não em fundão
da dos seus país) É nas classes médias que a criança custa mais
caro, proporcionalmente.
Nos países pouco desenvolvidos, o custo deve ser reduzido
nas mesmas proporções. Num meio agrário, a criança tem de
começar a trabalhar geralmente por volta dos 10 ou 11 anos; é,
portanto, esta a idade em que se deve terminar o cálculo. Calculou-se que, nestes países, o custo da criança é 40% menos elevado que nos países altamente desenvolvidos.
Lucros da imigração

«Falha de riquezas, diz SAUVY, a sociedade desperdiça homens.
Nas sociedades primitivas e nas sociedades pouco evoluídas, mais
ricas de homens que de bens, cuidam-se e reparam-se os objectos
com extremo cuidado, mas não os homens. É mais económico criar
outros homens. Nas populações evoluídas, o homem assume valor.
São os objectos que se deitam fora, desde que estejam um pouco
usados... e são os homens, mais raros e mais preciosos, que são
alvo de grandes cuidados».
No que respeita ao migrante, este valor é, por assim dizer,
afectado de um coeficiente que o aumenta em relação à média,
em virtude das selecções que já mencionámos e, em particular, da
idade com que entra no país que o aicolhe. Na verdade, o valor
do homem não é o mesmo ao longo de toda a sua existência, Eleva-se durante a infância, para descer durante o período produtivo
até se tornar nulo e a seguir negativo, elèvando-se de novo
durante a velhice até ao ponto zero no momento da morte17. Ora já
vimos que os limites de idade geralmente requeridos pelos países
de emigração se situam entre os 20 e os 45 anos. É, portanto, no
momento em que o homem tem o maior valor económico que os
países de imigração o «importam».
Desta forma, o país que recebe o imigrante realiza uma economia considerável, embora tal economia não represente para o
«país doador» um sacrifício equivalente ao seu valor. Quem aproveita? O trabalhador migrante, sem dúvida; mas já vimos em
que medida. O empregador? Não, porque, aparte alguns casos,
aliás ilegais e limitados, o empregador não retira do imigrante
um lucro maior do que de um outro trabalhador.
A resposta é clara, ainda que nem sempre seja claramente
apercebida: é a economia do país de imigração, é a colectividade
que aproveita da imigração. Mas os seus membros dificilmente
17
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A. SAUVY, op. cit., pp. 331 e ceguintes.

tomam consciência do facto: os aspectos exteriores e imediatamente perceptíveis da imigração dão-lhes a impressão de que se
trata de um mal necessário que custa caro, ou pelo menos custa
mais do que rende. Com efeito, a imigração obriga a construir
alojamentos, a ampliar a infraestrutra cultural e social (escolas,
hospitais, etc). Nos países que sofrem de penúria de alojamentos
— a quase totalidade nos países da Europa ocidental—,o imigrante aparece como o parasita que vem ocupar locais que, na
opinião do homem da rua, deveriam ser reservados aos nacionais.
É inegável que a imigração obriga a um esforço, mas será um
mal? Será inconveniente que um tal factor incite a um maior dinamismo, quaisquer que sejam os ressentimentos, por vezes compreensíveis, se não mesmo objectivos, para os quais a população
do país de imigração se deixa arrastar?
Em todo o caso, é ainda mais evidente queí a imigração se
traduz por uma contribuição de riqueza que pode ser muito importante para a economia do país que a acolhe. Este país recebe
muito mais que o país subedesenvolvido, confiscando em seu pro*
veito quase todo o acréscimo de produção global do conjunto país
desenvolvido-país subdesenvolvido. É extremamente difícil, e talvez impossível, no estado actual dos trabalhos,1Sdeterminar qual a
parte exacta que cabe a cada um dos países . Mas um facto é
irrecusável: nas condições em que actualmente a troca é praticada, verifica-se injustiça e, portanto, deve ser procurada uma
forma de compensação.
As vias possíveis do reembolso
Já observámos que os países em vias de desenvolvimento,
embora disponham de mão-denobra pletórica, carecem de mão^de-obra qualificada ou simplesmente especializada. Aliás, esta penúria é preocupante do ponto de vista do seu desenvolvimento económico fiuturo. A formação da sua mão-de-obra — seja mediante
uma acção sobre os trabalhadores imigrados nos países desenvolvidos da Europa, seja por meio de assistência técnica local
(abertura de centros, estágios, formação de monitores, fornecicimento de material pedagógico) aos indivíduos que viriam em
seguida trabalhar temporariamente na Europa industrializada
para completar a sua formação prática — constituiria uma forma
de «indemnização» muito apreciável. Os responsáveis de alguns
países em vias de desenvolvimento começam, aliás, a pôr o problema nestes termos. Simplesmente, devem tomar medidas para
18
Cf. F. ABRAHAM-FROIS in Revue (VEconomie Politique, Março-Abril,
1964, já citado, pp. 550 e seguintes.

311

evitar um problema que já aflorámos: a aquisição de uma qualificação não deve condenar os trabalhadores à emigração permanente.
É necessário, para tal, disseminar o recrutamento da mão-de-obra de forma a encarar esta formação, tanto no plano quantitativo, como no plano qualitativo, em função das previsões do
país de origem do trabalhador. É esta a única solução que permitirá ao emigrante encontrar, quando regressa ao fim de alguns
anos, empregos que o possam interessar. Isto complica, evidentemente, a tarefa dos países de imigração; mas é a condição
necessária para uma migração efectuada em benefício das duas
partes em causa. Os homens que conviria formar deste modo,
deveriam ser seleccionados em função das necessidades do país
de emigração. Ora, em virtude das características especiais do
desenvolvimento histórico da educação nos países subdesenvolvidos, geralmente herdada do sistema colonial, a maior carân/cia
de homens formados situa-se mais ao nível do operário qualificado, do técnico ou do contramestre, do que a um nível mais
elevado, como o do engenheiro.
Conclusão

Apresentámos uma sugestão. Há certamente outras, embora
esta nos pareça ser a única susceptível de se pôr rapidamente
em execução. Seja como for, à medida que os países em vias
die (desenvolvimento tomarem consciência do valor daquilo que
oferecem, hãonde pedir que se tenham em conta os seus desejos
de receber em troca uma compensação válida. Não seria razoável
recusar-se a aceder a tal pedido, porque é justo. E é mais do
que tempo de nos preocuparmos com o valor que representa o
homem, o «capital mais precioso».
(Tradução de Alfredo de Sousa)
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