História e Economia
revista interdisciplinar

HISTÓRIA E ECONOMIA - revista interdisciplinar.
Brazilian Business School. - vol.22, (2019). - São Paulo/Lisboa
Semestral
ISSN 1808-5318
1. História - Periódicos 2. Economia - Periódicos 3. Finanças Periódicos 4. Brasil - Periódicos I. Instituto BBS.
CCD 330.981

Equipa editorial
John Schulz
Editor
Instituto BBS

Rita Almico

Francisco Parejo Moruno

Vice Editora, Américas

Vice Editor, Europa

Universidade Federal Fluminense

Universidad de Extremadura

Roberta Barros Meira

Alexandre Ramos

Secretária Geral

Secretário Geral

Univille

Universidade de Évora

Conselho editorial
Alvaro Garrido

Ana Sofia Ribeiro

André Villela

Universidade de Coimbra

Universidade de Évora

Fundação Getúlio Vargas

Antonio Castro Henriques

Antonio Miguel Linares Luján

Antônio Penalves Rocha

Universidade do Porto

Universidad de Extremadura

Universidade de São Paulo

Carlos Gabriel Guimarães

David Carvajal de la Veja

Universidade Federal Fluminense

Universidad de Valladolid

Carlos Eduardo Carvalho
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo

Felipe Pereira Loureiro

Gail Triner

Universidade de São Paulo

Rutgers University

Guy Pierre
Universidad Autónoma de la
Ciudad de México

Jaime Reis

John K. Thornton

Jonathan B. Wight

Universidade de Lisboa

Boston University

University of Richmond

José Luis Cardoso

Luiz Felipe de Alencastro

Leonor Freire Costa

Universidade de Lisboa

Fundação Getúlio Vargas Sorbonne

Universidade de Lisboa

Mafalda Soares da Cunha

Marcos Cintra

Universidade de Évora

Unicamp

Pedro Carvalho de Mello
ESALQ
Universidade de São Paulo

Renato Leite Marcondes

Ricardo Feijó

Universidade de São Paulo

Universidade de São Paulo

Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

Sigfrido Vazquez

Steven Topik

Vitoria Saddi

Universidad de Extremadura

University of California Irvine

Insper

Pedro Lains
Universidade de Lisboa

História e Economia

|

2019

|

vol.22

|

5

Tiragem
500 exemplares

Instituto BBS
Travessa Ponder, 67 - Cep: 04008-040 -Vila Mariana, SP, Brasil
Rua Duques de Bragança, 9 gr 4E, 1200-162 Lisboa, Portugal

Universidad de Extremadura
Area de Historia e Instituciones Económicas
Avenida de Elvas s/n 06006 Badajoz, España
revistahistoriaeconomia@gmail.com http://www.historiaeconomica.pt/

A BBS Revista História e Economia é uma publicação interdisciplinar editada pelo Instituto de
História e Economia e pela Universidad de Extremadura (UNEX), sendo dirigida por um conselho editorial composto por professores de diferentes universidades, em particular da Universidade
de S. Paulo (USP), Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa (ICS-IUL), Universidad de Estremadura (UNEX) e Fundação Getúlio
Vargas (FGV).
História e Economia

|

2019

|

vol.22

|

7

Sumário
Apresentação
O Momento de História e Economia
The Moment of História e Economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nota do Editor
Editor’s Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Artigos
Las misiones de expertos internacionales en España previas al Plan de Estabilización
(1957-1959)
The Missions of International Experts in Spain Prior to the Stabilization Plan (1957-1959)
Jesús M. Zaratiegui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Indústria de máquinas agrícolas: panorama histórico da formação ao atual estágio de
desenvolvimento
The Agricultural Machinery Industry: An Historical Overview from its Origins to its Current Stage of Development
Luis Gustavo Baricelo e Carlos Eduardo de Freitas Vian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Roberto Cochrane Simonsen e Paul Narcyz Rosenstein-Rodan: pensamentos que convergem ante os projetos de desenvolvimento econômico
Roberto Cochrane Simonsen and Paul Narcyz Rosenstein-Rodan: Converging Thoughts
on Economic Development Projects
Angelo Brião Zanela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
O pensamento econômico luso-brasileiro à luz do liberalismo econômico: as relações
Brasil-Portugal e a crítica de José da Silva Lisboa na crise do sistema colonial
Luso-Brazilian economic thinking in the light of economic liberalism: Brazil-Portugal
relations and José da Silva Lisboas critique of the crisis of the colonial system
Tobias de Paula Lima Souza e Eliana Tadeu Terci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Os mapas de exportações como fonte de pesquisa (Segunda metade do séculos XVIII e
início do século XIX)
Export Registers as a Research Source (Second Half of the 18th and Early 19th centuries)
Diego de Cambraia Martins e Felipe de Souza Melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
O comércio marítimo brasileiro no século XIX: um estudo sobre a navegação de longo
curso e de cabotagem na província de Pernambuco (c.1850 - c.1870)
Brazilian Maritime Trade in the Nineteenth Century: a Study on Long-Haul and Coastal
Navigation in the Province of Pernambuco (c.1850 - c.1870)
Bruna Iglezias Motta Dourado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

História e Economia

|

2019

|

vol.22

|

9

Organizada no Brasil, esta revista se dedica a promover estudos interdisciplinares entre a História e a
Economia e a incentivar estudos comparativos. Desde o início a publicação da revista sentíamos que o
Brasil, um país de proporções continentais, estava encerrado em si mesmo e pouco virado para o mundo
exterior.
Portanto, há alguns anos, quando o nosso editor se mudou para Lisboa decidimos aproveitar esta oportunidade para expandir participação na revista a investigadores do lado leste do Atlântico. Francisco
Manuel Parejo Moruno, da Universidade de Extremadura, nosso co-patrocinador, tem nos orientado no
processo de credenciamento na Europa, que já deu frutos. Esperamos que o credenciamento europeu torne
a nossa revista ainda mais apelativa para os historiadores e para os economistas brasileiros.
Temos o prazer de informar que a cada edição recebemos um número crescente de artigos do espaço
Ibero-americano. Ainda, estamos particularmente interessados em obter contribuições da África Lusófona,
onde vários membros do nosso conselho editorial, incluindo o editor, têm interesses acadêmicos. Desde
o primeiro número que publicamos artigos em várias línguas - português, espanhol, inglês e francês - e
esperamos assim continuar para manter este equilíbrio internacional.

The Moment of Historia e Economia
Organized in Brazil, this journal has dedicated itself to promoting inter-disciplinary studies between history
and economics and to encouraging comparative studies. From the start, we have felt that Brazil, a country
of continental proportions, has looked too much inwards and too little to the world outside.
A few years ago, when the editor moved to Lisbon, we decided to use this opportunity to expand the
participation of researchers from the eastern side of the Atlantic. Francisco Manuel Parejo Moruno, of
the Universidad de Extremadura, our co-sponsor, has been guiding us through the accreditation process
in Europe, which has already born fruit. We expect that European accreditation shall make this journal
an even more attractive venue for Brazilian historians and economists as well.
We are pleased to note that we have received an increasing number of articles from Iberia as well as
from Spanish America. We are particularly interested in obtaining contributions from Lusophone Africa,
where a number of our editorial board, including the editor, have academic interests. This journal has,
from its inception, published articles in Portuguese, Spanish, English, and French, and we look forward to
maintaining this international balance.
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apresentação

O Momento da História e Economia

Nota do editor
Embora cinco dos seis artigos sejam de acadêmicos brasileiros, todos os estudos têm uma dimensão internacional, portanto, consideramos que este número se enquadra plenamente no nosso objetivo.
Com efeito, "Las missiones de expertos internacionales en España prévias al Plan de Estabilizacion
(1957-1959)"de Jesus M. Zaratiegui aborda os aspectos da adaptação de Espanha ao mercado da Europa
Ocidental na década de 1950, cuja economia estava em rápido crescimento. Por conseguinte, é mais do
que oportuno, num ano em que o populismo cresce na Europa e quando milhares de apoiante de Franco
tornaram a transladação dos restos mortais do ditador numa questão contemporânea, lembrar o processo
de aproximação da economia espanhola ao sistema económico das democracias europeias.
Luis Gustavo Baricelo e Carlos Eduardo de Freitas Vian analisarem a experiência industrial norteamericana, em "Indústria de máquinas agrícolas: um panorama histórico da formação ao atual estágio de
desenvolvimento". Como hoje o Brasil é líder mundial na produção de vários produtos agrícolas, este artigo
tem uma grande relevância atual.
Já Angelo Brião Zanela em "Roberto Cochrane Simonsen e Paulo Narcyz Rodenstein-Rodan: pensamentos e convergencia ante os projetos de desenvolvimento economico", compara o pensador econômico
brasileiro de meados do século XX com o intelectual contemporâneo da Europa Oriental. Desta forma,
demonstrou existirem semelhanças entre os dois, sobretudo nos seus ideais sobre o desenvolvimento.
Relativamente ao impacto do pensamento contemporâneo inglês e francês num dos principais pensadores
e estadistas brasileiros, o Visconde de Cairu, é a problemática central do estudo de Tobias de Paula Lima
Souza e Eliana Tadeu Terci: "O pensamento económico luso-brasileiro a luz do liberalismo económico: as
relações Brasil-Portugal e a critica de José da Silva Lisboa na crise do Sistema colonial."
Por fim, os dois últimos artigos desta edição discutem a relação entre o comércio internacional e a
marinha mercante no Brasil: os autores Diego de Cambraia Martins e Felipe de Souza Melo no artigo
"Os mapas de exportação como fonte de pesquisa (Segunda metade do século XVIII e início do século
XIX)"abordar o tema de forma mais generalista razão pela qual, os investigadores atuais e futuros acharão
este artigo particularmente útil - , enquanto que Bruna Iglezias Motta Dourada apresenta um estudo mais
local e monográfico em "O comércio marítimo brasileiro no setor XIX: um estudo sobre navegação de longo
curso e cabotagem na província de Pernambuco (1850-1870)".
Como sempre, esperamos comentários e críticas.

Editor’s Note
This number succeeds in our goal of looking outwards. Although five of the six articles are by Brazilian
academics, all the studies have an international dimension.
Jesus M. Zaratieguiťs "Las missiones de expertos internacionales en España prévias al Plan de Estabilizacion (1957-1959)"discusses aspects of the increasing insertion of Spain within the rapidly growing Western
Europe of the 1950s. It is more than timely, in a year when see populism growing in Europe and when
thousands of Franco supporters made the removal of his remains a contemporary issue, to remember the
economic aspects of the process through which Spain moved towards union with the European democracies.
Luis Gustavo Baricelo and Carlos Eduardo de Freitas Vian deal primarily with the United States in
their Indústria de máquinas agrícolas: um panorama histórico da formação ao atual estagio de desenvolvimento."As Brazil today leads the world in several agricultural products, this analysis of the American
industrial experience is highly relevant.
Angelo Brião Zanela compares a Brazilian economic thinker of the mid twentieth century with a contemporary intellectual in Eastern Europe and finds a number of similarities in their thoughts on development:
"Roberto Cochrane Simonsen e Paulo Narcyz Rodenstein-Rodan: pensamentos e convergencia ante os
projetos de desenvolvimento economico."
The impact of contemporaneous English and French thought on a major Brazilian thinker and statesman,
the viscount of Cairu, is the subject of the study by Tobias de Paula Lima Souza and Eliana Tadeu Terci
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"O pensamento economico luso-brasileiro a luz do liberalismo economico: as relações Brasil-Portugal e a
critica de José da Silva Lisboa na crise do Sistema colonial."
The final two articles in this number discuss Brazilťs international trade and navigation. The more
general study of the two is "Os mapas de exportação como fonte de pesquisa (Segunda metade do seculo
XVIII e inicio do seculo XIX)"by Diego de Cambraia Martins and Felipe de Souza Melo. Current and
future researchers will find this article particularly useful. Bruna Iglezias Motta Dourada provides us with
a more local and monographic study: "O comercio maritimo brasileiro no seculo XIX: um estudo sobre a
navegação de longo curso e da cabotagem na província de Pernambuco (1850-1870)".
As always, we look forward to comments and criticism.

John Schulz
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(1957-1959)

The Missions of International Experts in Spain
Prior to the Stabilization Plan
(1957-1959)
Jesús M. Zaratieguia,@
@

a
Universidad de Navarra
Contacto: zlmosjsi@gmail.com

Resumo
El artículo proporciona un análisis del pasado de interferencia de instituciones internacionales en la soberanía económica española, y su
impacto en la compleja burocracia ministerial española, a través de los informes de misiones de expertos de instituciones internacionales a
la España del franquismo.
Palavras-chave
Misiones de expertos | España | FMI | Banco Mundial | OCDE
Códigos JEL
G10 | G20 | G30 | H1 | H50

Abstract
The article provides an analysis of the interference of international institutions in Spanish economic sovereignty, and their impact on the
complex Spanish ministerial bureaucracy, utilizing the reports of expert missions of international institutions to Franco Spain.
Keywords
Expert Missions | Spain | IMF | World Bank | OECE
JEL Codes
G10 | G20 | G30 | H1 | H50
Artigo recebido em 25/09/2018. Aprovado em 14/04/2019.

1. Introducción
1959 el gobierno español acometió un plan de estabilización que puso orden en una economía que
E nhabía
vivido dos décadas de autarquía: disciplina presupuestaria, cambio único para la peseta, lucha

contra la inflación, puesta en marcha de un sistema fiscal, fueron los logros principales. Como corolario,
España ingresó en los organismos económicos internacionales, con la consiguiente pérdida de soberanía
económica: al FMI y a la OECE en 1958, y al GATT en 1963. Desde entonces, la periódica visita a Madrid
de sus misiones de expertos (Banco Mundial, FMI, OECE) fue el peaje que el régimen hubo de pagar para
acceder a la necesaria financiación de los planes de desarrollo (Delgado, 2001). Esto no quiere decir que
las misiones fueran un fenómeno ausente de la realidad económica del país ya que la influencia exterior
en la política económica española es un proceso iniciado antes de la llegada de los tecnócratas al gobierno.
La entrada en los organismos económicos internacionales en 1958-59 significó aceptar un nuevo marco de
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Las misiones de expertos internacionales en
España previas al Plan de Estabilización

política económica. Había un escaso margen de maniobra para el gobierno cuando el país precisaba del
rescate del FMI y el Banco Mundial; ambos organismos evaluaron cada una de las piezas del programa de
ajuste activado y recomendaron a los gobiernos desarrollistas en qué reformas estructurales debían avanzar.
Nosotros nos centramos en este trabajo en las misiones de expertos que en periodo 1957-59 ayudaron de
forma decisiva a la operación estabilizadora.
Conviene destacar el papel de supervisión que desempeñó el FMI. Este organismo financiero fue concebido
como ayuda a los países miembros que tuvieran dificultades coyunturales de balanza de pagos para que
sus problemas no se extendieran al resto del mundo. También orientó sus políticas de ajuste a los países
menos desarrollados, yendo más allá de su mandato inicial de ayudar a resolver problemas coyunturales,
para adentrarse en un nuevo papel de control y orientación de las reformas estructurales, supeditadas al
respeto de la estabilidad financiera internacional.
El diagnóstico de la realidad económica española que llevaron a cabo las misiones de expertos es una
buena guía para valorar los efectos de la acción del Estado en el impulso de la actividad empresarial. El
análisis de los datos que recabaron ofrece una visión certera de la efectividad de las medidas puestas en
práctica. El forcejeo para que ciertas apreciaciones no aparecieran en los informes oficiales de cada misión,
por contraste, revela realidades que las autoridades españolas pretendían ocultar a la opinión pública.
Dadas las innumerables trabas que años de autarquía habían arraigado en la actividad productiva, no
sorprende que los integrantes de las sucesivas misiones pusieran el dedo en la llaga de tantas deficiencias
que deberían corregirse (y que nuestros gobernantes prefirieran hacerlo lejos del foco de la atención pública,
nacional o internacional). También se usaron esos informes para reforzar ante Franco planes que implicaban
medidas liberalizadoras de la economía. Los aspectos primero (que los informes son un buena diagnosis de
la economía española) y tercero (que se usaron para reforzar ante el poder las medidas liberalizadoras de
la economía) son sobradamente conocidos. En este artículo prestamos atención al segundo punto, quizá
menos conocido, que refleja datos reveladores de aspectos que las autoridades españolas intentaron ocultar
a la opinión pública, con vistas a la puesta en marcha del Plan de Estabilización de 1959.
No hay consenso en la historiografía sobre el efecto real que tuvieron las misiones en la realidad económica
de la España del momento. Frente a los que afirman que se trata de un simple apoyo exterior a medidas
ya planificadas por el gobierno, están los que adjudican a las misiones un papel fundamental para remover
viejos obstáculos heredados de la etapa autárquica. Este artículo intenta dilucidar este dilema, analizando
las medidas de política económica que pudieron ponerse en marcha sin la ayuda del exterior, y aquellas
otras que nunca hubieran visto la luz sin el empujón que supuso la presencia en España de los expertos de
los organismos económicos internacionales.
En este trabajo hemos utilizado fuentes diversas: desde los informes de las misiones hasta las memorias de
los actores principales en la negociación. Hay un número de Información Comercial Española de diciembre
de 1989, coordinado por Varela, en el que Sardá, Fuentes Quintana, Martí, Tamames y Velarde rememoran
la elaboración del plan. Tenemos los testimonios de Tamames (1973), Fuentes Quintana (1984), Varela
(1990), López Rodó (1990), Navarro Rubio (1991) y Estapé (2000). El uso de relatos personales escritos
mucho tiempo después obliga a someterlos a contraste; hay que ponderar el valor que pueda tener una
memoria sesgada bien por el conocimiento ex post de los hechos históricos (el relato del testigo se construye
sabiendo cómo acabaron los hechos), bien por la vindicación subjetiva de esa actividad por sus propios
protagonistas. Hay otras obras clásicas que abordan esos años, como las de Viñas y González, ambas de
1979, y otras más recientes: Barciela et al. (2001), Sánchez y Tascón (2003), Álvaro (2011), Castro (2012),
Calvo (1999 y 2006), De la Torre (2005 y 2011), De la Torre y Sánchez (2011), Guirao (1995), Martínez
(2000), Puig y Álvaro (2004), Puig y Castro (2009), Prados, Roses y Villarroya (2012), Ramos y Pires
(2009), y Sánchez Sánchez (2006). Desde un punto de vista político la síntesis de Hispán (2006) sobre las
luchas de poder en la política económica española.
Por supuesto, es útil la opinión de los integrantes de estas misiones que asesoraron a las instituciones
españolas. En primer lugar, contamos con el testimonio de Ugo Sacheti (1989), economista del FMI, que
participó en las tres misiones previas al PEL. Otra buena referencia es la obra de Muns (1980) que trabajó
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algunos años en el FMI, lo mismo que ocurría con Ortiz Gracia; y Sardá (1987) que jugó un papel principal
como enlace con las misiones desde el ministerio de Hacienda. Además de archivos públicos y privados
extranjeros (gobiernos, organismos multilaterales, bancos y empresas), hemos tenido acceso a una fuente
primaria de primera magnitud: los archivos privados de los dos ministros impulsores del plan, Navarro
Rubio y Ullastres, depositados en la Universidad de Navarra (AGUN).
La estructura del trabajo tiene cuatro partes. Tras la introducción abordamos las medidas que pudieron
tomar los ministerios económicos, antes de recibir el asesoramiento exterior, para retirar los obstáculos que
años de autarquía habían puesto para la reforma económica en nuestro país: son las medidas de política
económica que pudieron hacerse sin ayuda del exterior. En el apartado central nos ocupamos de la influencia
que tuvieron las misiones de expertos del FMI, del Banco Mundial y de la OECE en poner nuestra economía
sobre los carriles de la ortodoxia. Intentaremos probar que fue una acción coordinada entre los técnicos
españoles y los expertos de los organismos internacionales. Por último, planteamos algunas conclusiones.

2. La política económica que pudo hacerse sin ayuda exterior
La economía española había adquirido un sesgo autárquico durante la crisis de los años 30, pero este
carácter se reforzó tras la guerra civil española. Basado en una política de sustitución de importaciones por
productos de fabricación nacional, y en un régimen de cambio múltiple (algo, por lo demás, común a otros
países -como Brasil- en la época). El Instituto Nacional de Industria, un órgano autónomo de los ministerios,
creado a imitación del IRI italiano, acabó siendo el principal grupo industrial de España durante los 50
años comprendidos entre el final de la guerra civil y los años 90.
Un dato que interesa retener es que España no recuperó los niveles de renta por habitante de la II
República (1931-39) hasta mediados de los años 50. A partir de 1959 la producción inicia una recuperación
y el aislamiento de la economía ya no es tan extremo, aunque continúen los desequilibrios económicos y el
fuerte intervencionismo. En 1960 la renta per cápita española tan solo se situaba por delante de Portugal y
era el 53% de la alemana y francesa, el 68% de la italiana, y el 59% de la media de los países comunitarios.
La financiación de los déficits públicos de los primeros años cuarenta se realizó mediante emisiones directas
de deuda directamente pignorable, lo que generó una liquidez casi ilimitada al sistema bancario que sentó
las bases del crecimiento de los precios en la década de los cincuenta.
Las medidas de política económica que abordó el Gobierno de 1957 en el bienio pre-estabilizador (unificación de tipos de cambio, reforma tributaria, inicio del proceso de liberación, lucha contra la inflación)
iniciaron el desmontaje del complejo tinglado autárquico. Sin ellas, hubiera sido impensable llevar a cabo
la estabilización, una operación técnicamente bien realizada, políticamente conservadora, un intento de
utilizar el mercado, de abrirse al exterior y de una mayor racionalidad económica. No era ni la primera
ni la última vez que se llevaría a cabo operaciones similares: Manuel de Torres estuvo detrás del primer
plan (1948) que se agotó por problemas en la balanza de pagos. Casi simultáneos con el español se llevaron
a cabo varios intentos con suerte desigual en Argentina, Turquía y Francia. El interés de los organismos
internacionales en el plan español derivaba del incierto resultado de estos planes anteriores y del deseo
de mostrar un ejemplo exitoso, imitable por otros países, en los albores de la década del desarrollo. Bajo
la guía de los autores de la teoría del desarrollo (W. Arthur Lewis, Myrdal, Hirchsman) menudearon los
intentos por conseguir un desarrollo sostenible pero, a la postre, sería reemplazada por la más manejable
teoría del crecimiento económico1 .
Nuestra economía padecía un estrangulamiento crónico, producido en el sector exterior por causas
monetarias (inflación) y estructurales (proteccionismo) (Varela, 1990, 43-47). La situación posterior a 1939
añadió tres elementos nuevos. En primer lugar, el régimen político español tenía una gran desconfianza en
1

Señala J. A. Alonso (2008) que una inapropiada modelización de la teoría del desarrollo ha hecho que sus autores hayan quedado relegados a un lugar secundario frente a la exitosa teoría del
crecimiento
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el mercado, cuyas fuerzas debían ser dirigidas por los intereses nacionales. Esta desconfianza se extendió al
mercado internacional una vez que los vencedores de la II Guerra Mundial levantaron un cordón sanitario
en torno a España, con lo cual se abandonó todo intento de articular un enfoque alternativo de la política
económica. Por último, a las tendencias nacionalista y autárquica, se unieron los economistas más cercanos al
régimen que introdujeron una versión abusiva de la teoría keynesiana, puesta al servicio de una determinada
orientación ideológica. Las ideas más utilizadas eran: la necesidad de subordinar la economía a la política;
la dificultad de lograr el desarrollo económico en un clima no inflacionista; y la desconfianza respecto de
los organismos económicos creados a partir de 1944, a los que se consideraba enemigos de nuestro país por
prejuicios políticos.
Una política económica intervencionista y autárquica condujo al país, en los años 50, a una situación sin
salida, a pesar de la ayuda que significaron los Convenios de 1953 con los Estados Unidos2 . Paradójicamente,
comenzó una fase de expansión que contribuyó a aumentar los desequilibrios básicos de una economía anclada
en su línea tradicional de expansión monetaria, fuerte reglamentación de la actividad económica y elevada
protección. La evolución real de la economía desbordaba ese marco, y, los efectos de las elevaciones de
precios a partir de 1953 no pudieron ser compensados por la intervención del comercio exterior, la utilización
abusiva de los cambios diferenciales y otras medidas dirigistas. El agotamiento del modelo pedía un cambio.
Fue preciso que las nuevas ideas fueran calando poco a poco ya que su lógica era por completo opuesta a
la concepción económica dominante. Y la dificultad mayor no residía, con todo, en la economía. Lo que se
temía es que a una liberalización económica siguiera una de orden político, cuyo alcance nadie se atrevía a
pronosticar pero que no se deseaba.
De todas maneras, conviene evitar el cómodo análisis de que ocurrió lo lógico, lo inevitable, después
de años de autarquía. Porque este periodo había conocido etapas de extraordinaria estabilidad de precios,
como los años 1951-52, cuando las reservas alcanzaron los 200 millones de dólares. Con frecuencia se otorga
a los Acuerdos de 1953 con los Estados Unidos un valor económico que no tuvieron, llegaron en el mejor
momento del régimen y reforzaron, eso sí, el frente político dando un respaldo a la última dictadura del
mundo occidental. La misma política de sustitución de importación, impulsada por Arburúa, aunque hoy
parezca un rancio recurso sin recorrido, no lo parecía así a mediados de los años 50. "La verdad es que otra
vuelta de tuerca de manivela a la autarquía tenía a su favor la continuidad plena del modelo vigente en
aquellos momentos y, por tanto, no exigía ni esfuerzos de imaginación ni el enfrentamiento a situaciones
creadas" (Martí, 1990, 70). La existencia de una alternativa continuista pone en valor la decisión de acometer
un plan de estabilización económico.
En las entrevistas preparatorias del libro sobre la política económica del franquismo (1979), Manuel J.
González arrancó a Ullastres una alabanza a los logros conseguidos en los años de la autarquía aunque
el ministro repudiara ésta como forma de organización económica. En concreto, Ullastres señala cuatro
aspectos positivos de la autarquía: dinamizó el mundo empresarial; surgieron industrias nuevas que se
consolidaron; en los sectores siderúrgico y químico se ampliaron o instalaron nuevas empresas; y, en plena
estabilización, esta base industrial permitió sacar al mercado una gama de productos que coadyuvó al éxito
del Plan3 .
El Plan fue posible gracias a la existencia de un clima psicológico. Desde luego, sus principales responsables
habían llegado a la conciencia de que algo había que hacer, aunque la mayor parte de las autoridades
económicas ni siquiera conocía la palabra estabilización. Tampoco hubo casi obstáculos en las altas esferas
del Gobierno, tan solo el recelo de la ignorancia: la actitud general fue un cauto dejar hacer. Dice Ullastres
en la citada entrevista: "En realidad las dificultades tanto técnica como políticamente fueron un juego
de niños". Aunque no descarta la oportunidad: se pudo hacer entonces, pero hubiera sido imposible unos
años antes. Esa es la visión ortodoxa que ex post nos han transmitido Navarro Rubio, Varela, Fuentes
Quintana o Sardá. La idea de un plan de estabilización ya estaba presente en los ministros reformistas del
57, respaldados por el grupo de economistas salidos de la Universidad de Madrid, y el papel del FMI, BM
2
3

Para una visión completa del intervencionismo en la política española del franquismo, puede consultarse el artículo de Buesa y Pires (2002)
Manuel J. González a Ullastres, 31 de enero de 1973 (AGUN/AUC/696)

Zaratiegui, Jesús M.

História e Economia

|

2019

|

vol.22

|

17

y OECE se habría limitado a proporcionar argumentos y reforzar las decisiones que ya "se sabía habrían
de tomarse" para convencer al "único elector". Utilizando la muy citada frase del ministro de Comercio,
Alberto Ullastres, "la estabilización y la liberalización hay que hacerla en España desde el extranjero". Así,
las misiones de expertos de los organismos internacionales fueron meras auxiliares para que frenar a los
sectores inmovilistas del Gobierno.
La tesis es que la influencia exterior apenas fue relevante para el diseño y puesta en práctica del Plan de
Estabilización de 1959. Si acaso fue utilizada para reforzar una estrategia de nueva política económica made
in Spain. Más en concreto los ministros de Comercio y Hacienda, apoyados en los jóvenes economistas y
técnicos del gobierno, fueron los artífices de esa gran operación de reequilibrio macroeconómico. La habilidad
de Ullastres y Navarro Rubio llegó hasta el punto de utilizar a los organismos internacionales simplemente
para recabar argumentos ad hoc que domeñasen el irredentismo autárquico del dictador. Es la vieja idea
franquista de que fue el propio régimen el que sembró "las semillas del desarrollo". Sin embargo, hace tiempo
que economistas e historiadores económicos demostraron que el papel de los organismos internacionales
fue decisivo a la hora de forzar al gobierno español a adoptar el arsenal de política económica que venía
aplicándose en el mundo occidental desde 1945. No es este, como se viene diciendo, el punto de vista de los
dos ministros que fueron jefe de obra del Plan, Ullastres y Navarro Rubio. Para ellos la suerte ya estaba
echada y decidida desde dentro y los asesores foráneos se limitaron a dar empaque a la operación para que
sus argumentos acabasen de remover el inmovilismo del dictador y su valido (el mismo que algo tuvo que
ver con la llegada de ambos ministros al Gobierno). Lo que me hace dudar es la opinión tan categórica
del siempre tan mesurado Juan Sardá (1989a, 470): "Desde 1957 esta idea la tienen clara al menos dos de
los nuevos ministros (. . . ) los ministros de Hacienda y Comercio estaban convencidos, desde que fueron
nombrados en 1957 de que la política económica reclamaba un cambio profundo".
Estas opiniones están en abierta oposición a lo que ha mostrado la historiografía económica española
desde los años setenta a la actualidad. Quizá la escasa eficacia de las medidas pre-estabilizadoras sea una
prueba del papel de los expertos internacionales: aunque la enfermedad estuviera bien diagnosticada, no
se disponía aún de la receta adecuada. Hasta 1959 no estuvo sobre la mesa una propuesta completa y
un plan de aplicación que, además, permitiera negociar con los organismos internacionales el necesario
respaldo político, técnico y financiero de la operación. El contacto con los técnicos del exterior allanó el
camino para que se fuera participando en los trabajos de la OECE (ya había una delegación permanente
en París años antes del ingreso en 1959), y para que España se pudiera adherir al Banco Mundial y al FMI
(1958). Este hecho fue crucial: sus informes incidirán en los mismos puntos (mercado libre, des-regulación,
especialización para aumentar la competitividad). Y para que todo funcionara una medida era clave: un
cambio único y realista para la peseta que permitiera abandonar el distorsionador sistema de cambios
múltiples y los acuerdos bilaterales de pagos (el FMI prohibía toda discriminación en los pagos por cuenta
de renta).
Además, antes de desencadenar la operación estabilizadora, era necesario poner en marcha otras medidas:
reforma fiscal, freno de tensiones inflacionistas, control del déficit interior y de la balanza de pagos. Navarro
Rubio (1991, 87 y 106) advirtió el potencial del nuevo enfoque en 1957 tras la reincorporación al Ministerio
de Hacienda de J. A. Ortiz Gracia, que trajo de Washington, donde había trabajado en el FMI, la idea de la
estabilización que "brindaba a la gestión ministerial un panorama completo y profundo en el que la reforma
fiscal venía a ser tan sólo como el punto de partida. Tras la nivelación presupuestaria vendría el equilibrio
financiero y, finalmente, la estabilidad económica". Todo ello acompañado de un proceso de liberación que
permitiese entrar por la vía de la libre competencia en el campo de los espacios internacionales. La idea
de la estabilización se presentó como el leiv motiv de la política propugnada por el ministro de Hacienda,
aunque acabaría siendo compartida por los ministerios de Hacienda (en temas fiscales, presupuestarios,
financieros y crediticios) y Comercio (en todo lo demás)4 . La operación estabilizadora estaba en la mente
de los ministros económicos, pero faltaba convencer a Franco y a los altos funcionarios que seguían viviendo
de las prebendas de la autarquía.
4

Un intento de evaluar el impacto económico de las reformas orientadas al mercado durante la dictadura franquista, en Prados de la Escosura (2012), p. 182.
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El Servicio de Estudios del ministerio de Comercio, dirigido por E. Fuentes Quintana, tenía disponible
en enero de 1958 un trabajo con las líneas generales de un plan de estabilización. El estudio apunta a un
plan inaplazable, de corta duración (dos años), factible pero con altos costes sociales. El primer anuncio
público de que se iba a una operación estabilizadora lo hizo Ullastres en mayo en el discurso de apertura
de la Feria de Muestras de Barcelona. "Hacia un perfecto Plan de Estabilización", titulará Informaciones
(28.5). Se ponía el Plan en relación con el recién creado Mercado Común, símbolo de una nueva etapa de
la economía europea, y al que no podría ser ajeno el país: "El Mercado Común no sólo puede significar la
desaparición de las barreras arancelarias, sino también la libre movilidad jurídica del capital y del trabajo,
y podría llegarse a que los seis países se rigieran por una unificada política monetaria". Buenas intenciones
pero ineficaces si no se lograba el empujón desde el exterior al que Franco se resistía.

3. Las medidas de política económica que necesitaron apoyo del exterior
Las misiones de expertos fueron un elemento muy característico de la Europa posterior a 1948. Diversos
organismos internacionales enviaron estos grupos de trabajo para elaborar informes sobre la situación de
los países que precisaban ayuda en los términos establecidos, y con las consecuencias que suelen derivarse
de ello. Para ello se desplazaron a los países las misiones del FMI, el Banco Mundial o la OECE. Más específicamente, los equipos del FMI buscaban analizar los datos macroeconómicos y elaborar las prescripciones
más adecuadas para cumplir los objetivos fijados y activar los programas de ajuste necesarios para ayudar
al país que atraviesa problemas de liquidez, con independencia del origen real de esos problemas. Muchos
expertos y antiguos funcionarios coinciden en señalar que los informes realizados respondían a un mismo
patrón previo (que encaja en la ortodoxia reinante) y suelen concluir con recetas similares, adaptadas, eso
sí, a los datos reales de las economías analizadas, puesto que esa es una labor aparentemente "técnica" y
no ideológica.
A ningún país se le obligaba a pertenecer al FMI ni a pedirle dinero ni a hacer lo que este dijera, pero si
un país no pertenecía al FMI tampoco tenía acceso a otros organismos del sistema de las Naciones Unidas,
como el Banco Mundial, ni acceso a la financiación internacional privada en condiciones razonables. Y
España no podía permitirse a finales de los años 50 seguir en su aislamiento. Por eso solicitó el ingreso en
el FMI, es decir, firmando el Convenio Constitutivo, y eso les obligó a aplicar lo que decidieran sus socios,
algunos con más peso que otros. Cada país recibía préstamos por tramos, en relación a su cuota, con la
obligación de devolver ese préstamo, que no se concedía si no se aplicaban las medidas aprobadas por el
Fondo, es decir por los órganos de gobierno nombrados por los propios socios, que son los que ponían el
dinero a través del sistema de cuotas.
De lo anterior se colige que participar en organizaciones internacionales como el FMI se traducía en una
cesión de soberanía económica, aspecto al que se resistía con fiereza el gobierno español. Uno de tantos
ejemplos se dio en la CDAE de mayo de 1957 cuando Navarro Rubio, el ministro de Hacienda, afirmó: "En
los estudios hechos por nuestra Hacienda por los americanos, se ve la urgencia de detener la inflación; y
los gastos que este año tenemos contraídos, ascienden a 54.000 millones. Para estabilizar las inversiones
con la justa capacidad de los españoles, se piensa reducir las emisiones de deuda". El ministro Arrese le
interrumpió, no entendía "por qué mirábamos con tan mítico respeto el informe de los americanos (. . . )
que eran muy cortos de vista en materia política, y a menudo, pretenden que los pueblos hagan lo que ellos
piensan que les conviene; así, medio mundo está en la órbita de los Soviets". El enfrentamiento acabaría con
la dimisión de Arrese en 1960 pero refleja dos enfoques diametralmente opuestos respecto a las misiones de
expertos económicos. No hay que olvidar que entre 1951 y 1960 los precios subieron un 63,8%.
La alergia del ministro de la Vivienda a la intervención exterior de la Europa o América liberal y
permisiva, era compartida por Franco y el almirante Carrero Blanco. En esa primavera de 1957 Carrero
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entregó a los gestores económicos un Plan coordinado de aumento de la producción nacional. Como
señala Payne (1993, 184), en lugar de reformar, el plan recomendaba una intensificación de la autarquía,
insistiendo en que una movilización masiva, casi estalinista, de los recursos nacionales sería el camino más
seguro para el fortalecimiento económico. Esto significaba seguir evitando los mercados internacionales o la
necesidad de exportar, y solucionar el problema de la balanza de pagos con una drástica reducción de las
importaciones. Reflejo de la mentalidad de Franco, era una proyección doctrinal destinada al fracaso, por
lo que los ministros económicos hicieron caso omiso a la advertencia y comenzaron a recorrer el sendero
que ya seguían nuestros vecinos europeos, de los que penosamente nos alejábamos. Pero la existencia de tal
documento nos muestra que la continuidad del modelo autárquico era una alternativa real que contaba con
numerosos defensores, sobre todo entre las élites agrarias e industriales que evitaban así la competencia de
los productos extranjeros.
José Luis Arrese yerra porque España necesitaba tanto la pericia técnica de los miembros de las misiones
como la persuasión que transmitía el cuño de sus carteras (FMI, BM, OECE). Por supuesto, a su llegada a
un país determinado su conocimiento de la realidad económica era escaso, pero esa mirada desde fuera hacía
más objetivo y creíble su juicio. Ugo Sacheti, uno de los expertos que vino con Ferrás en la misión del FMI
en 1959, afirma (en Varela, 1994, 309) que cuando visitó España con la primera misión (luego vendría dos
veces más) sus conocimientos sobre la situación española y su política económica eran escasos. No le pasó
inadvertido a Sacheti el contraste entre el alto nivel de competencia profesional de los miembros del joven
equipo técnico español que los recibió, y "la tendencia en los niveles administrativos inferiores a racionalizar
el statu quo, lo que era comprensible dada la dirección centralizada de la economía española" durante
el periodo autárquico. De nuevo aparecen las dos tendencias en pugna sobre la presencia de misiones en
España.
Los primeros contactos a nivel técnico se habían dado en los primeros cincuenta, intensificados por
la llegada de instructores militares y mecánicos tras la firma de los Convenios con Estados Unidos en
1953. En lo económico los primeros cambios vinieron forzados por la insistencia de los norteamericanos,
preocupados por el alarmante curso de la inflación en España durante 1956. Juan J. Rovira, Director General
de Cooperación Económica, fue el encargado de negociar con O. L. Sause, Jefe de la Misión económica
norteamericana en España, dependiente de la ICA (International Cooperation Administration). El informe
Rovira ordena los puntos tratados y la información que pedía la Administración americana para coordinar
con España un programa de lucha contra la inflación. Advierte que no se habían disipado las dudas de las
autoridades americanas sobre la voluntad del nuevo gabinete (el informe se presentó en marzo de 1957) para
avanzar un programa claro de lucha contra la inflación. El Consejero Económico de la embajada española en
Washington, José M. Ruiz Morales, había recibido un inequívoco mensaje cuando visitó la sede de la ICA:
"si no anunciamos medidas anti-inflacionistas, no tendremos Ayuda adicional. La reticencia del Eximbank
está ligada con las medidas anti-inflacionistas antes aludidas y con el reciente cambio de nuestro Gobierno
y la ausencia de una declaración de nuestra política económica"5 . También el Informe Caffery, aprobado
por el Congreso americano en marzo, que concedía una ayuda adicional a España, incluía un apartado de
"Cambios recomendables" exigidos a nuestro país en materia de inflación. Pedía sanidad presupuestaria,
evitando que entes autónomos como el INI recibieran partidas al margen de la contabilidad nacional, al
igual que redujese la capacidad de endeudamiento de estos organismos. Este trabajo preparatorio abrió el
terreno (y los ánimos de los más opuestos a recibir consejos de las democracias liberales) para la llegada
de una primera misión.
En abril de 1957 llegó la primera misión oficial técnica. Dirigida por el vicepresidente de Transacciones
Invisibles de la OECE, R. Brayne, el informe final alerta contra las tensiones inflacionistas6 , y se centra en
la situación de la balanza de pagos, tema esencial para Viñas (1979, 888-896) que defiende la tesis de que fue
la crisis internacional de pagos el motor principal de la reordenación institucional de la economía española,
por encima de las tensiones y conflictos en el seno del bloque de poder y las aspiraciones autárquicas de
5
6

Ruiz Morales a Ullastres, 12 de marzo de 1957 (AGUN/AUC/03)
"Conclusiones de la misión técnica de la OECE", 13 de junio de 1957 (Documento C/WP 18/W (57) 18, en AMAE, R-5332, E 3)
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Carrero. Destaca Brayne la prontitud de los representantes españoles en poner a disposición de la Misión
cuanta información podía necesitar aunque no puede ocultar la insuperable limitación de que "el análisis
de la economía española se ve inevitablemente dificultado por una falta relativa de datos estadísticos
importantes". El informe tiene un valor más diagnóstico que prospectivo. Esta voluntad de cambio fue
reiterada por Fay, director del posterior grupo de trabajo, cuando presente su informe en julio7 . Justo es
reconocer que la iniciativa de la venida de esta primera misión correspondía al gobierno anterior, del que se
hacía un tímido elogio: era ya proclive al cambio, aunque "los nuevos Ministros mostraron un interés aún
mayor en este asunto y como se podrá ver en el informe de la Misión de Técnicos dichos Ministros hicieron
constar que estaban dispuestos a tomar medidas prácticas para demostrar que su interés era real".
El informe de la Misión Brayne apunta que la OECE podría ayudar a España en el futuro en el
restablecimiento de su equilibrio económico, dado que España entraba en una etapa de precariedad, para
la cual hacía dos recomendaciones al Grupo de Trabajo: a) España debía participar en las discusiones de la
OECE que permitieran la comparación y crítica de políticas económicas nacionales; b) Las negociaciones
bilaterales destinadas a facilitar la apertura de la política comercial y de pagos de España (como prólogo
a la adopción de prácticas comerciales más liberales) debieran ponerse en marcha. El aliciente político de
una plena pertenencia a la Organización pesaba enormemente y jugaba en contra de los ministros más
refractarios a la apertura.
Las sombrías perspectivas que auguraba la misión se estaban cumpliendo solo parcialmente aunque
continuaran las tensiones sobre nuestra balanza. Conocidos los problemas que encontraban las autoridades
económicas, especialmente en materia de liberalización, y que se trataba de la primera toma de contacto
oficial a nivel técnico, la Misión no consideró recomendar a las autoridades españolas que fuesen más allá de
una tímida liberalización de los intercambios. Solo una vez atenuadas las presiones inflacionistas provocadas
por la demanda interna podría exigirse al gobierno español nuevos pasos en tal dirección.
Las sucesivas misiones llegadas a España facilitaron que los sectores más dinámicos de los ministerios
económicos pudieran frenar el inmovilismo dominante en el Gobierno. De algún modo se puede pensar que
la estabilización interna estaba ya en marcha con las medidas que Hacienda había aplicado en 1957-58.
Faltaba toda la dimensión exterior (liberalización y tipos de cambio), y esta solo podría venir a través
de un enérgico empujón desde el exterior. La inminente llegada de la misión del FMI a finales de 1958
animó a los responsables de Hacienda a poner sobre la mesa algunas medidas que convenía tomar para
equilibrar el ejercicio 1959, entre las que se destacaba cerrar el déficit del Tesoro antes de terminar el
bienio 1960/61, por medio de una contención de los gastos presupuestarios. Es lo que había indicado
los técnicos de la OECE, Bertrand y Castoriadis, durante su estancia en España en diciembre de 1958:
que en caso de tener que prorrogar el presupuesto vigente, "la norma general ha de ser ésta: no deben
aprobarse aumentos que no puedan compensarse por uno de estos tres procedimientos: reducciones de
otros créditos del Presupuesto; dotaciones de ayuda americana; mayores ingresos procedentes de nuevos
impuestos"8 . Se rechaza un aumento general de salarios, se hará de modo discriminado según el servicio
real prestado por cada individuo al Estado. Respecto a las inversiones los técnicos adelantaron el apoyo
potencial de un aumento de la ayuda americana. El ministerio de Navarro Rubio se mostró inflexible en
seguir las recomendaciones de los técnicos: "es indispensable que el plan se cumpla": ningún organismo
debe producir déficit. Se contemplaba, también, la segunda fase en la que ya no hubiera ayuda americana.
Con los aumentos no esperados de la recaudación "hay que atender: los gastos que hoy se pagan con la
ayuda americana; la carga financiera que esta ayuda representará para el Tesoro; el incremento colosal que
supondrá esa carga financiera el año en que haya de variarse el cambio dólar/peseta (que repercutirá en la
devolución de todos los fondos recibidos anteriormente de los americanos)". Nada de esto se hubiera podido
anunciar de no mediar el informe de la misión de la OECE.
Animados por este pequeño éxito, los titulares de Hacienda y Comercio marcharon invitados a la reunión
anual del Banco Mundial que tendría lugar en Nueva Delhi con cerrar apoyos para lanzar la idea de una
7
8

"Memorándum del Grupo de Trabajo n°18", 9 de julio de 1957 (AMAE: R-5332, E 1)
Ministerio de Hacienda. "Medidas que deben adoptarse", finales de 1958 (AGUN/MNR/257)
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operación estabilizadora. Ullastres se franqueó con Jacobsson, director gerente del FMI, insistiendo en que
la estabilización monetaria estaba ligada a los planes de desarrollo9 . Los dos ministros pudieron entrar en
contacto con los miembros del FMI y Banco Mundial que vendrían a Madrid en octubre. Estos aconsejaron
que España buscara financiación para el desarrollo en los países vecinos europeos. Así que Ullastres marchó a
París, donde estaba la sede de la OECE, para tranquilizar a nuestro primer socio comercial respecto al rumbo
que tomaban los intercambios entre ambos países: crecimiento de estos hasta los 40.000 millones de francos,
con un saldo favorable a España de 10.000 millones. También pudo reunirse con grupos empresariales en un
intento de atraer a nuestro país la inversión francesa. En Madrid le esperaba la misión del Banco Mundial
liderada por Demuth, Kamarck y Franco-Holguín. El 29 de octubre se reunió el Comité de Dirección del
Ministerio de Comercio para evaluar los trabajos de la misión del BIRD10 . El Gobierno había designado
al IEME (integrado en el ministerio de Comercio) como agencia fiscal para relacionarse con el FMI y el
BIRD. La situación más grave se presentaba en las obligaciones en divisas duras (dólares y libras), que
absorbían prácticamente la totalidad de las reservas del Instituto, tanto en reservas como en oro. Este
déficit de $55 millones en el ejercicio 1957, cubierto mediante la venta de oro, había limitado las reservas
a $41 millones. A finales de 1958 sólo se disponía de $4 millones, frente a unas obligaciones pendientes
de $39 millones. El IEME planteó una batería de medidas para salvar la comprometida situación: reducir
al mínimo indispensable las compras de carburantes; movilizar el oro depositado en el Banco de España
($ 50 millones); y modificar el cambio aplicado al Programa Dólar-peseta (52 entonces), acercándolo a la
cotización de Tánger (58) para obtener un mayor ingreso de dólares11 . El equipo del Banco Mundial dio su
visto bueno pero quedaban a la espera del informe final que se enviaría a su vuelta a Washington.
Tras visitar los Monegros, el Plan Badajoz, Barcelona y Sevilla, los técnicos del Banco Mundial se
reunieron con los titulares de Hacienda y Comercio. El tenor de las conversaciones ilustra qué idea de
estabilización tenía en mente cada parte. Navarro Rubio aclaró que: la reforma fiscal permitiría cerrar el
año en equilibrio; el Gobierno era consciente del potencial peligro inflacionista derivado del aumento del
gasto y de la movilización de los fondos de contrapartida americanos, para lo cual se había restringido el
crédito y elevado el tipo de descuento; los sectores donde serían más eficaces las inversiones el eléctrico,
metalúrgico, fertilizantes, y regadíos; la cotización de la peseta en Tánger tenía un componente especulativo;
el INI pasaba por dificultades de financiación al haber sido excluido de los presupuestos del Estado. Los
miembros de la Misión preguntaron por la causa del desorden en la ejecución del plan de inversiones, que
Navarro Rubio achacó a la falta de coordinación de las diversas ayudas y créditos recibidos de entidades
norteamericanas. Demuth replicó con viveza que la coordinación de los planes debería hacerse del lado
español. También aclaró que el Banco Mundial solo concedía préstamos a entidades privadas (en clara
alusión negativa al INI).
Los integrantes de la Misión abordaron con el ministro de Comercio cómo atajar la inflación, la posición
de divisas, y la conveniencia de elaborar un plan como el de Italia. Ullastres se mostró de acuerdo pero
reiteró que las necesidades de desarrollo español eran urgentes e insoslayables: "no se nos puede pedir
que combatamos la inflación si no se nos dan los medios para sostener el desarrollo". Demuth reconoció
la difícil papeleta que tiene el Gobierno español, dio su aprobación al trabajo en equipo de Comercio y
Hacienda, y se comprometió a enviar "una misión que trabaje en un plan de estabilización y expansión". En
caso de proponer un programa de estabilización monetaria el FMI y el Banco Mundial actuarían de forma
coordinada. Para Ullastres era suficiente: un plan avalado por el prestigio de esas instituciones permitiría
poner en marcha lo que su ministerio llevaba tiempo preparando. Respecto a la ayuda, no tendría que
ser elevada, bastaría con que cumpliera un efecto óptico, más psicológico que real. Para ello el Banco se
comprometió a enviar una misión más técnica para poder estudiar el plan que el Gobierno le sometiese:
sobre él haría las recomendaciones que considerasen útiles. Con el estudio en la mano, Ullastres estaba
seguro de que las recomendaciones resultarían en forma automática. Demuth aclaró que la idea del Banco
9
10
11

Una evaluación del alcance real de los Planes de Desarrollo en España puede encontrarse en Joseba de la Torre y Mario García-Zúñiga, 2013, p. 43-53
DGRE. "Informe de la visita a España de la misión del Banco Mundial", 29 de octubre de 1958 (AFMC: 22, 387, 10). La 2a parte llegó el 7 de noviembre (AFMC: 23, 400, 11)
Ministerio de Comercio. "Nota informativa", 29 de octubre de 1958 (AGUN/MNR/257)
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Mundial era "un plan hecho por el Gobierno español" que estudiaría el Banco, y dirigido por "una Comisión
española reducida que trabaje conjuntamente con los representantes del Fondo y del Banco". Así se concretó
el Plan de Estabilización.
Ullastres insistió en que las líneas maestras del plan ya estaban trazadas (y es verdad que se realizó un
ingente trabajo en la sección de estudios del ministerio que coordinaba Fuentes Quintana) y que solo era
necesario el empuje desde el exterior para acabar de disipar las reticencias de Franco y de Carrero. Según
él, lo que las autoridades españolas buscaban era un respaldo sociológico (y también más real, en forma
de créditos) a un cambio de rumbo que ya estaba diseñado en Comercio, a la espera de que se dieran las
condiciones adecuadas para iniciar. Los miembros de la misión acordaron un plan futuro de acción con el
Director del IEME ya que los aspectos financieros pesaban mucho en ese momento, como se pudo advertir al
declarar la convertibilidad externa de sus monedas los principales países europeos, convertibilidad externa
que todavía discriminaba contra el dólar. En la citada carta de M. J. González apunta que le dijo Ullastres:
"Esta fue una de las cosas que yo les vendí a los americanos; el hecho de que nuestra operación [el PEL] no
discriminase contra el dólar". De nuevo queda la duda de cuál fue el peso real de los dos factores apuntados:
la fría objetividad de los informes, o el respaldo psicológico que tales informes daban a los ejecutores (y
diseñadores, según ellos) del Plan.
De acuerdo con lo pactado con los dos ministros españoles, E. Black, Director Ejecutivo del Banco Mundial,
respondió de forma oficial "(X/58)", hablando de manera inequívoca del Plan de estabilización, presentándolo
en tres fases sucesivas. "Primera, la estabilización presupuestaria (ya lograda). Segunda, la estabilización
financiera (ya preparada por las leyes instrumentales). Y la tercera, la estabilización propiamente económica,
que habría de realizarse de acuerdo con los organismos internacionales" (La Vanguardia, 23.4.59). Se abría
paso, de la mano de los organismos internacionales, la tan ansiada operación liberalizadora. Entretanto, los
técnicos del Banco y del Fondo, organismos a los que España se había incorporado poco antes, discutían la
conveniencia de constituir una Misión mixta de ambas entidades. E. Black, presidente del Banco, atendiendo
a las conclusiones de la misión Demuth, se dirigió a las autoridades españolas exponiendo la necesidad de
elaborar un Plan de Estabilización. Mientras el Banco sostenía que la Misión mixta debería traer elaboradas
las líneas maestras de aquél, para los técnicos del FMI la conveniencia o no del PEL era un asunto interno
sobre el que deberían decidir las autoridades españolas (Fuentes Quintana, 1984, 33). Este tema se abordaría
por una misión del FMI que actuaría in situ con toda prudencia.
Pero antes llegarían los técnicos de la OECE, Bertrand y Castoriadis, para estudiar) la situación de
nuestra balanza de pagos (XII/58. Aunque el informe definitivo no se daría a conocer hasta enero, el
Gobierno pudo conocer una primera valoración en la que coincidía con el análisis de medios extranjeros
(Newsweek, New York Times, 9.12) que fustigaban la autarquía, el dirigismo y la falta de flexibilidad de la
economía española, señalando la necesidad de una reforma estabilizadora interna antes de ser admitidos en
Europa. La OECE señaló los viejos males de nuestra economía: inflación, descontrol de la inversión pública,
agotamiento de las divisas necesarias para la importación, tipo de cambio poco realista. Era una forma
de decir a las autoridades españolas que habían suspendido el examen: "Es urgente un enderezamiento
general que suponga a la vez la estabilización financiera interior y una reforma de conjunto del sistema
de intercambios y de pagos exterior"12 . Se hacía depender la estabilización de la limitación de los gastos
del Estado y de los múltiples organismos que de él dependían. Conclusiones no muy distintas de las que
prescriben para nuestro país estos mismos organismos en la actual crisis económica. Era un suspenso pero
con examen de septiembre.
El modesto aumento de la recaudación consecuencia de la reforma tributaria permitiría la expansión del
gasto público y la nivelación presupuestaria. Esto exigía desgajar del presupuesto público la financiación
de los organismos autónomos, en especial el INI cuyo director Suanzes no podía ver con buenos ojos las
sugerencias de la OECE. También sería necesario establecer un tipo de cambio único y realista. La circunstancia favorable para lanzar el PEL se produjo en diciembre de 1958 al anunciar el FMI la convertibilidad
de la mayoría de las divisas europeas. Era otro episodio del enfrentamiento entre Gran Bretaña y los
12

Puede encontrarse un interesante marco conceptual en Santiago Carbó, "Las relaciones sistema financiero-empresa", 2009, p. 35-52
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países de la EFTA (que defendían la continuidad de la UEP dentro de la OECE), y el Mercado Común.
Aprovechando la oportunidad brindada por la convertibilidad -dice Fuentes Quintana (1984, 32)-, "los
economistas que trabajábamos en la Administración intentamos un nuevo lanzamiento de la operación de
estabilización-liberalización de la economía española que tenía que basarse en un estrecho entendimiento
entre los ministerios de Hacienda y Comercio". Fuentes Quintana presentó un informe sobre las consecuencias de la convertibilidad, y se discutieron otras propuestas para la política de estabilización y liberalización
que se precisaba y se acordó consultar a algunas instituciones "en torno a los tres grandes objetivos de
la economía española: estabilización, liberalización e integración económica". Se envió un cuestionario, el
famoso Cuestionario que Navarro Rubio se apropió para reforzar su papel ante los organismos económicos
internacionales.
Aunque reconoce su escaso efecto sobre las decisiones de política económica, González (1979, 171-80)
analiza prolijamente las respuestas al arma psicológica de Navarro Rubio (1991, 121-4) que, a su vez, atribuye
una importancia desmedida a esta operación del cuestionario. Parece exagerado decir "que el cuestionario
estuvo provocado por la necesidad de defender un Plan de Estabilización, de meter el ambiente que se
captaba en toda la vida española dentro del círculo estrecho de un Gobierno influido todavía por las viejas
inercias de ciertos resabios autárquicos aún persistentes". Porque había un cierto consenso en la opinión
pública y con los organismos económicos internacionales, sobre la necesidad de poner en marcha un plan.
En enero se conocía el Informe de la OECE sobre la situación económica de España, en respuesta a
nuestro informe acerca de la globalización y multilateralización de pagos13 . El asunto afectaba directamente
al ministro de Comercio, al que algunos medios extranjeros como Die Welt veían tocado y se insinuaba
la probable destitución del hombre que "ha intentado por primera vez lo que nunca se había pensado
seriamente en el autoritario sistema. Se estimuló el ahorro, se limitaron los créditos, se intentó disminuir
los gastos del Estado (. . . ) La situación ha llegado a ser absurda: austeridad de una parte y, por otra, la
realidad de una inflación progresiva. De aquí la crisis del comercio exterior que siempre es el punto débil
del sistema económico español". El corresponsal nota que "han fracasado los que no quieren habituarse a la
disciplina económica", no la línea Ullastres pese a los especuladores y la oposición de los grandes bancos y
del cártel oficial de la industria, opuestos a la europeización de la economía española.
La disposición favorable de las autoridades españolas para abordar un programa estabilizador había sido
comunicada a los representantes del FMI y de la OECE desde el momento en que se acordó el envío de
las misiones14 . Como indica Viñas (1979, 1022n), en la visita al Departamento de Estado de diciembre
se había ya tratado del tema de la misión que estudiaría con funcionarios españoles los problemas que
planteaban los planes de estabilización de la peseta, y de inversiones para fortalecer la economía española.
Ya se había solicitado ayuda estadounidense al respecto y ahora se les informa de la colaboración del FMI
en la estabilización15 . Como fruto de los contactos H. Cochran, Subgerente del FMI, propuso a J. Bastos,
Director del IEME, el envío de una misión del Fondo en febrero16 . Bastos respondió (29 de enero) que
a las autoridades españolas les gustaría aprovechar la visita para estudiar un programa de recuperación
de la economía española que debería incluir las medidas que deberíamos tomar así como la cooperación
externa necesaria para conseguir esos objetivos. Las autoridades españoles conferían de entrada a la misión
un alcance que iba más allá del cumplimiento preceptivo del artículo XIV; la posibilidad del futuro PEL
ya quedaba esbozada en esta comunicación17 (Muns, 1980, 29). Era una pieza más de la estrategia de
13
14

Informe de la OECE sobre la situación económica de España, Delegación de la OECE, 11 de enero de 1959 (AFMC: 24, 469, 8)
En cumplimiento del acuerdo alcanzado en enero en París por Ullastres y Ellis-Rees, Presidente del Consejo de la OECE, en febrero debería haber venido a España una misión de la OECE, encabezada
por Castoriadis y Fay, pero esto no ocurrió hasta abril. La razón del retraso la explica el Jefe de la Misión ante la OECE Núñez a Castiella el 20 de febrero: las negociaciones se habían interrumpido tras
el anuncio de que no habría devaluación; de modo que el 30 de enero hubo que reiterar la solicitud de envío de unos expertos ‘sin misión específica (. . . ) sin compromiso alguno para la Organización
(. . . ) Ha quedado abierto el camino para la reanudación de nuestras negociaciones con la OECE, aunque indudablemente en un tono menor y menos favorable’. También indicaba Núñez el deseo de la
OECE de esperar a que terminara la misión del Fondo que ya se encontraba trabajando en España; deseo compartido por el Fondo (Areilza a Castiella, 5 de febrero de 1959) (AFMC: 24, 506, 5)
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Proyecto de Memorándum a la Embajada USA, 25 de noviembre de 1958 (AMAE: R-7741, E 1)
"Sobre la venida de la comisión del Fondo y Banco Mundial", del Encargado de Negocios en Washington, 15 de enero de 1959 (AFMC: 24, 475, 4)
Esta respuesta aclara, según Fuentes Quintana (1984, p. 33), dos hechos en la elaboración del Plan de Estabilización: 1°. El deseo por parte de España, y concretamente del Ministerio de Comercio,
de que la Misión del Fondo constituya una oportunidad para estabilizar la economía española. Se trataba de aprovechar el examen en torno al artículo XIV, para "elaborar un plan", afirmación que
desmiente la especie de que el Ministerio de Comercio no aprobase la necesidad de un plan de estabilización; y 2°. La tensión de las relaciones entre la OECE y España. Las autoridades españolas
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contactos con los organismos internacionales para encajar el plan dentro de una cobertura exterior que le
diera credibilidad ante el Gobierno.
En su comunicación a las autoridades españolas, E. Black, presidente del Banco Mundial, agradecía a
Navarro Rubio la ayuda prestada a la misión de Kamarck y Demuth, apreciando que en nuestro país existían
los elementos físicos y humanos necesarios para un desarrollo económico satisfactorio18 . Pero habría que
atajar la inflación: "a no ser que se tomen nuevas y vigorosas acciones la situación puede empeorar más (. . . )
El Banco podría prestar cantidades importantes a España, solamente si se toman medidas necesarias y se
muestran efectivas para estabilizar la economía y mejorar la balanza de pagos". Era la tan discutida política
del BIRD y el FMI de condicionar la ayuda al cumplimiento de unas medidas dictadas desde Washington.
Seguía Black: "El FMI nos ha informado que proyecta enviar una misión a España19 . Después de que el
Fondo haya tenido en cuenta el informe de su propia misión, podríamos entrar a discutir las medidas para
situar la economía sobre una base sana". El Banco se comprometía a "poner unos firmes cimientos para la
expansión económica de España"20 .
Todos estos movimientos en relación con las organizaciones internacionales eran vistos con suspicacia por
el entorno de Carrero que en la CDAE de 6 de febrero planteó la conveniencia de que la coordinación de los
trabajos de la inminente Misión se realizase desde los ministerios de Comercio y Presidencia del Gobierno, a
través de la OCYPE. También Castiella reivindicó la participación de Exteriores aduciendo que el objetivo
de la misión del FMI no se limitaba a discutir el problema del cambio exterior, puesto que vendrían "para
hacer un examen crítico y proponer las medidas conducentes a su reajuste", y que la entrada de España
en la OECE era un problema de política económica global21 . Atendiendo a esta petición y a las quejas
de Hacienda, la CDAE acordó designar una Ponencia de trabajo para mantener las conversaciones con los
representantes del FMI que llegarían en breve, integrada por Ortiz Gracia, Varela, Sardá, Elorza, Rojas y
Cotorruelo. "Para un plan más amplio", anotó Ullastres al margen del escrito, adelantando el alcance que
quería dar Comercio a estos contactos.
A la prensa no se le escapó la importancia de la Misión22 . El 3 de febrero The Financial Times anunciaba
la llegada de los expertos del FMI para "examinar problemas como la devaluación, la convertibilidad y
las reformas fiscales". Con ese fin el subgobernador del Banco de España, Epifanio Ridruejo, marchó a los
Estados Unidos para efectuar contactos preparatorios. El 10 de febrero Ridruejo confía sus impresiones
a Navarro Rubio: "Ayer tuve un almuerzo invitado por los del Fondo que presidió Cochran, el segundo
del FMI (Jacobsson estaba fuera) y asistieron los miembros de la misión que va a España. Después tuve
una larga conversación con Ferrás, a quien me esforcé en exponer los puntos de vista que tú habías
sugerido (. . . ) Al día siguiente, visité a los del Eximbank (Presidente, Vicepresidente y Jefe de Europa),
a los colaboradores inmediatos de Black. Hoy me recibe el director del Chase"23 . También el embajador
Areilza hacía recomendaciones para ganarse a la misión del Fondo24 .
quisieron aprovechar la presencia de la Misión del FMI para llegar a una globalización y liberalización del comercio exterior, que se hallaba detenida por la paralización de las negociaciones con España
de la OECE

18

Black a Navarro Rubio, 19 de enero de 1959. Idea reiterada por Black el 14 de julio de 1960: ‘España no es un país rico pero tiene suficientes recursos naturales, mano de obra y talento empresarial
para un desarrollo económico sostenido’

19

Esto no cuadra con la tesis de Hispán (2006: 145) de que fue E. Ridruejo, Subgobernador del Banco de España y hombre de confianza de Navarro Rubio, quien consiguió, en su viaje a New York el 1
de febrero, que el FMI accediera a enviar una misión a España. Ridruejo no estaba en Estados Unidos el 1 de febrero, sino diez días más tarde, aunque tuvo tiempo de entrevistarse con Ferrás que
salía para Madrid
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Sobre el papel del Banco de España en estos años puede consultarse "El triunfo del centralismo" de G. Tortellá, 2007, p. 213-251
Castiella a Carrero, 11 de febrero de 1959 (AGA, PG, serie SG, caja 10, E 45/59)
El interés con que las autoridades españolas esperaban la anhelada Misión se vería reforzado por el enfriamiento de nuestras relaciones con la OECE una vez que España quedó como una
molesta excepción dentro de un nuevo panorama de convertibilidad generalizada. El embajador Núñez confirma ese ‘notable enfriamiento’ de las altas esferas de la OECE ‘como consecuencia de las
informaciones aparecidas en España sobre envío de una misión de expertos de la Organización para formular un plan de estabilización de nuestra economía, sobre concesión de ayudas financieras a
nuestro país y, por último, sobre entrada inminente del mismo en la OECE’ (AMAE: R-5884, E 1)
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"La misión aspira a redactar un amplio y minucioso informe de sus puntos de vista sobre el momento económico español, capaz de servir de pauta a un reajuste general de problemas específicos
relacionados no sólo con los índices internos de precios, producción, reservas, divisas, comercio, etc., sino asimismo a la coordinación nacional dentro del cuadro de las nuevas realidades internacionales
(. . . ) La medida de la importancia de la misión la da el hecho de que el Fondo tiene por misión fundamental la estabilización de divisas y cambios en los países afiliados, con objeto de corregir los
desequilibrios existentes en su comercio exterior y facilitar así el intercambio con el resto del mundo" (ABC, 4.2)
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E. Ridruejo a Navarro Rubio, 10/11 de febrero de 1959 (AGUN/MNR/257)
Areilza a Castiella, 4 de febrero de 1959 (AFMC: 24, 515, 2)
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En la reunión de 13 de febrero de la CDAE se advirtió el alcance que el ministro de Comercio daba a los
contactos que, a partir del día 14, tendría con la Misión. Ullastres leyó una nota que había consensuado
con Castiella: el objetivo de la Comisión Delegado sería "fijar la posición del gobierno sobre el problema de
fondo o planes económicos a someter a la misión del Fondo". Se trataba de concretar "los planes económicos
a estudiar conjuntamente con la misión del FMI" (Viñas, 1979, 1020). Para Sacheti (1989, 314) el objetivo
de la misión "consistía en establecer un juicio claro sobre la viabilidad y naturaleza de un posible programa
conjunto con el FMI". Los expertos del FMI advirtieron que se daban dos condiciones en nuestro país:
la firme determinación a nivel ministerial de abordar reformas profundas, que incluían "una reducción de
intervenciones, tales como controles directos, precios y tipos de cambio administrados"; y, por otra parte,
que los empresarios españoles se encontraban preparados para trabajar en ese clima más abierto, menos
regulado. Esto llevó al equipo de Ferrás a la conclusión de que "un tratamiento de choque (en contraste con
ajustes por etapas y selectivos) para rejuvenecer y reorientar la economía española y reorientar la economía
española era: a) necesario y apropiado; b) apoyado, en términos generales, por los ministros de Comercio,
Hacienda y Asuntos Exteriores y sus más próximos colaboradores, los secretarios generales técnicos, y por
el Banco de España, y c) factible, dado el clima percibido en la comunidad empresarial".
Estas palabras de Sacheti revelan el alto grado de entendimiento que se produjo en febrero de 1959 entre
los hombres del FMI y las autoridades españolas lo que explica la iniciativa de Ferrás de acelerar lo que era
solo una misión orientativa sobre la situación española. El acuerdo con la OECE para la tercera fase de las
conversaciones, que se esperaba en el plazo de un año, saltó al conocer la posición del gobierno español. En
las discusiones a nivel político-técnico en el mes de marzo ya participaron plenamente altos funcionarios
de la OECE. Las discusiones condujeron a "la formulación de objetivos cuantitativos y la determinación
de convenios financieros adecuados, que constituyeron el principal contenido de las comunicaciones del
Gobierno español al FMI" (Sacheti, 1989, 310). Esta sería la base para los acuerdos de julio de 1959 por
los que España se comprometía a poner en marcha el Plan de Estabilización y Liberalización.

4. Conclusiones
Antes de llegar los expertos del FMI parecía establecida: la necesidad de una estabilización, la preparación
de los distintos estratos del país para acometerla, el impacto social y económico de las medidas, y cuáles
serían éstas. La decisión última estaba tomada, faltaba la estructura técnica que convenciera y permitiera
llevar a la práctica la decisión política. El último elemento, decisivo, a este respecto, que las propuestas se
hicieran desde el extranjero para forzar la conformidad de Franco. Es lo que Navarro Rubio llama "política
del boomerang": para movilizar al Gobierno se recurre a los organismos internacionales, que en calidad de
expertos independientes indican a las autoridades el camino a seguir. Como dirá Ullastres, "la estabilización
ha de hacerse desde fuera". Se trata de una operación a dos bandas: había un diagnóstico previo y unas
posibles medidas en preparación, pero se necesitó recabar la opinión y asesoramiento de expertos para
reforzar con argumentos que los miembros de las misiones del FMI y el Banco Mundial aportaron, las
medidas que se sabía habrían de tomarse.
Pero sin la ayuda de las misiones de expertos hubiera sido imposible llevar a cabo el PEL. Se considera
que los informes emitidos por los expertos extranjeros: 1) son una buena diagnosis de la economía española;
2) reflejan datos reveladores de aspectos que las autoridades españolas pretendían ocultar a la opinión
pública y que no querían que apareciesen en los informes oficiales de cada misión; y 3) se usaron para
reforzar ante Franco y Carrero las medidas liberalizadoras de la economía.
Como hemos mostrado, una operación como el Plan de Estabilización exigió un esfuerzo combinado
de las autoridades económicas españolas y de los organismos económicos internacionales. Es cierto que la
estabilización era una operación relativamente sencilla, al alcance de los técnicos económicos; pero se hizo
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siguiendo las líneas que marcaron los organismos internacionales aunque muchas de sus indicaciones ya
estaban recogidas en los proyectos que manejaban los economistas españoles.
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5. Archivos consultados

AFMC Archivo Fernando Ma Castiella
AGA Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares)
AGUN Archivo General de la Universidad de Navarra (archivo Ullastres: AUC; Navarro Rubio: MNR)
AMAE Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo descrever o processo histórico da formação e desenvolvimento da indústria e do mercado de máquinas
agrícolas, desde sua gênese até seu atual estágio de desenvolvimento, tendo como referência os Estados Unidos. Para tanto utilizou-se
um método histórico analítico-descritivo, condensando e interpretando a bibliografia já existente para poder traçar uma linha do tempo de
tal indústria. Os principais resultados foram a periodização da indústria em quatro "eras" diferentes: a era pré-industrial, a da produção
em massa e inovações, a fase da globalização e consolidação via fusões e aquisições e atual fase na qual a indústria busca integrar-se
às modernas tecnologias de agricultura de precisão. Ao fim são discutidas algumas lacunas ainda abertas nesse campo de estudo que
necessitam de respostas.
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Abstract
This paper seeks to describe the history of the agricultural machinery industry from its origins to its current stage of development, with
emphasis on the experience of the United States. Towards this goal, we utilized an analytical and descriptive methodology to summarize
and interpret the existing bibliography while producing a timeline for this industry. The main conclusion of this work is that there were four
industrial stages of development: the first phase was a pre-industrial age, the second was mass production with innovations, globalization through mergers and acquisitions dominated the third stage, and the current stage is one characterized by the integration of modern
technology with precision agriculture. At the end of the article, we discuss points that require further research.
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1. Introdução
produção e utilização de ferramentas e implementos que auxiliam na produção agrícola acompanha
a humanidade desde seus primórdios. Os implementos dos camponeses até meados do século XVIII
pouco se diferenciavam daqueles utilizados há dois mil anos. Foi apenas com o advento da Primeira
Revolução Industrial que se atentou para a necessidade de o campo ganhar maior produtividade. O êxodo
rural e o subsequente boom demográfico gerado obrigou a Europa a produzir mais bens agrícolas, reduzindo
tanto as perdas quanto o tempo para plantio e colheita (FONSECA,1990). A Primeira Revolução Industrial
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fez surgir oficinas produtoras de implementos agrícolas, as quais futuramente se tornariam as fábricas de
máquinas e implementos agrícolas, algumas delas existentes até hoje.
Após 1850 o eixo produtor de máquinas e implementos agrícolas deixou de ser exclusivamente a Europa
e passou a ser compartilhado com os Estados Unidos, nação passou a ser o principal berço das invenções e
melhorias dessa indústria. Pudup (1987) afirma que antes desde 1800 os EUA já produziam implementos,
mas que foi a partir de 1850 que tal mercado ganhou relevância. No país norte-americano, o mercado de
máquinas agrícolas passou de uma estrutura que, segundo Vian et al (2013), se assemelhava a um mercado
concorrencial para uma estrutura oligopolizada.
Entretanto a bibliografia da história setorial do ramo de máquinas agrícolas é escassa e os trabalhos
existentes, tais como Kudrle (1975), Pudup (1987) e Bjornson e Klipfer (2000) não traçam um panorama da
evolução dessa indústria até os dias atuais. O único trabalho nessa linha de pesquisa é o de Fonseca (1990),
que necessita de atualização haja vista a pesquisa findou-se na década de 1990. Logo, o objetivo desse artigo
é o de descrever o processo histórico de formação e desenvolvimento da indústria e do mercado de máquinas
agrícolas, desde sua gênese até seu atual estágio de desenvolvimento, tendo como referência os Estados
Unidos. O presente trabalho aglutina, interpreta e complementa escassos trabalhos sobre a indústria em
questão, permitindo ao leitor uma visão compacta e conexa da evolução histórica dessa indústria, cuja
literatura se encontra dispersa em trabalhos acadêmicos que versavam de épocas e estágios diferentes da
evolução setorial. Além do mais, o presente trabalho contém artigos atualizados do tema que não estavam
presentes nos trabalhos dos autores já citados, bem como de artigos e trabalhos não consultados em outras
publicações referentes à indústria de máquinas agrícolas.
O artigo é composto por seis seções além dessa introdução. A segunda seção descreve a metodologia
utilizada e o enquadramento acadêmico dele. A terceira seção descreve a gênese da indústria de máquinas
agrícolas e seu deslocamento para os Estados Unidos, finalizando a seção com a formação da primeira fábrica
no estilo fordista de produção. A quarta seção descreve as diversas inovações sofridas pelas máquinas
agrícolas, especialmente os tratores, entre 1917-1960, caracterizando-se tal fase como a das inovações. A
quinta parte do artigo demonstra uma mudança de estratégia das empresas rumo a uma atuação mais
globalizada e a subsequente concentração de mercado via fusões e aquisições após 1980. A sexta seção
destaca os atuais temas de debate da indústria de máquinas agrícolas, principalmente a importância da
agricultura de precisão como novo impulso inovador. A sétima e última seção traz as conclusões do
trabalho, bem como uma pequena agenda de pesquisas que podem ser realizadas para fechar certas lacunas
da literatura.

2. Metodologia
O artigo é composto por uma revisão de literatura de textos dispersos no tempo, mas que em comum
retratam a indústria de máquinas agrícolas. O trabalho, por parte dos pesquisadores, deu-se no sentido de
reuni-los e permitir que haja um guia para traçar a história setorial por meio desses trabalhos.
Dessa forma, como argumentam Prodanov e Freitas (2013), o trabalho se insere na categoria de estudos
históricos que buscam elementos do passado que possam explicar as circunstâncias do presente. Foi justamente esta a abordagem. Deseja-se, analisando a evolução histórica dessa indústria, resgatar elementos
do passado para reconstruir sua evolução e explicar o atual estado de ordem dela. Para tanto, algumas
definições são necessárias e expostas na sequência.
A literatura econômica geralmente trata alguns termos como se fossem sinônimos, dentre eles estão os
termos mercado, setor e indústria. Para fins deste artigo, a definição será aquela definida por Bain (1968)
e sumarizado por Silva (2015):
Setor: grupo de atividades exercido por diversas firmas que não possuem necessariamente relação direta
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umas com as outras. São exemplos: agricultura, mineração, transporte e comunicações.
Indústria: grupo de empresas que produzem bens semelhantes ao ponto de serem considerados substitutos próximos, tonando-se assim concorrentes.
Mercado: é o conjunto dos compradores e vendedores de uma determinada indústria.
Essas definições são úteis, haja vista que, durante o artigo, será relatada a trajetória da indústria de
máquinas agrícolas, a influência que o setor agrícola exerce sobre a mesma via mecanismos de mercado,
como por exemplo, a demanda e inovações. Desse modo sempre que se utilizar uma das três expressões
anteriores se seguirá a definição apresentada.

3. Da gênese à produção em massa: o surgimento da indústria
Os implementos utilizados pelos camponeses até meados do século XVIII pouco se diferenciavam daqueles
utilizados há dois mil anos. Foi apenas com o advento da Primeira Revolução Industrial que se atentou para
a necessidade de o campo ganhar maior produtividade. O êxodo rural e o subsequente boom demográfico
gerado por essa revolução obrigou a Europa a produzir mais bens agrícolas, reduzindo-se tanto as perdas
quanto o tempo para plantio e colheita. Foi devido à necessidade de aumentar a produtividade agrícola
e, ao mesmo tempo, reduzir os custos que Thomaas Coke inventou, no final do século XVIII, a primeira
semeadeira para grãos e provou que ela economizava 54,5 litros de sementes, elevando a produtividade da
colheita em 10,5 hectolitros por hectare (FONSECA, 1990, p. 54).
Até 1850, a Europa continuaria a ser a principal geradora de inovações para a construção de máquinas
e implementos agrícolas, bem como o principal motor das inovações na maior parte de todos os setores
econômicos. Certamente a Inglaterra despontava como o país onde as inovações surgiam, haja vista este
era o berço da Primeira Revolução Industrial. Todavia, entre 1850 e 1875 ocorreram mudanças em tal
padrão: a Europa deixou de ser o principal centro de progresso técnico da agricultura. Entre 1850 e 1875,
os Estados Unidos tornaram-se os principais fornecedores de bens essenciais para a Europa, tais como
carne, trigo, produtos lácteos e tropicais (FONSECA, 1990, p. 55).
A partir de 1870, os Estados Unidos tomaram a dianteira na invenção de máquinas agrícolas. Os fatores
que levaram esse país a adotar uma posição mais agressiva no desenvolvimento de novas máquinas foram
atribuídos, em certa medida, à Guerra Civil que enfrentou, necessitando de maior produtividade no campo
para suprir tanto as necessidades da população como a dos combatentes. Aliou-se a tal fato a iniciativa dos
presidentes norte-americanos de encorajar engenheiros para projetar e construir novas máquinas agrícolas.
Entre tais engenheiros, estava John Deere que construiu o arado de ferro. O novo implemento era mais
adequado às necessidades dos norte-americanos e substituiu o arado de madeira até então utilizado. O
mesmo Deere viria, anos mais tarde, ajudar a desenvolver o trator de rodas e formar sua própria fábrica.
Por volta de 1880, as vendas de máquinas agrícolas nos EUA já alcançavam a cifra de 101 milhões de
dólares, frente aos 7 milhões alcançados cinquenta anos antes no mesmo país (FONSECA, 1990, p. 58).
O artigo de Pudup (1987) analisou a formação, no século XIX, do setor de máquinas agrícolas nos
Estados Unidos. De acordo com tal autora, a passagem do método agrícola manual para o mecanizado
ocorreu durante o período de 1830 a 1896, e reduziu o tempo de trabalho no campo em 47,7%. O mesmo
artigo apontou que, antes da introdução e maior utilização dos implementos, os agricultores geralmente
estavam restritos a cultivar cerca de 7 acres de terra, porém, após a maior utilização de implementos
e especialização dos agricultores, eles puderam cultivar 135 acres (PUDUP, 1987, 205). As máquinas
agrícolas despontavam como importante segmento tanto em termos técnicos quanto em termos de geração
de renda no século XIX.1 Pudup (1987) afirma que 25,5% do valor agregado da produção de máquinas

1

Para Pudup (1987), o nome "indústria de máquinas agrícolas" não é o mais correto para caracterizar-se a produção ocorrida nos Estados Unidos entre 1830 até 1870, tendo-se em conta que produzia-se
apenas foices, arados, rastelos, pás e implementos de uso manual.
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naquele país, no ano de 1870, deviam-se ao setor de máquinas agrícolas. O Censo Federal das Manufaturas
apontou que, em 1870, foram encontrados 31 indústrias de implementos nos Estados Unidos, enquanto que
no Censo de 1900 este número havia subido para 127 (PUDUP, 1987, p. 211).
A indústria de máquinas agrícolas dos Estados Unidos, no século XIX, passou por quatro estágios de
desenvolvimento: a chamada era dos ferreiros, que ocorreu entre 1800 - 1830, a fase da manufatura que
foi de 1830 a 1860, a fase da formação de firmas e fábricas, que datava do ano de 1860 até 1880, e a fase
da diversificação produtiva que se iniciou em 1890 (PUDUP,1987).
A era dos ferreiros ocorreu de 1800 até o início dos anos de 1830. Não havia uma produção sistemática de
implementos agrícolas, muito menos empresas organizadas para a construção destes equipamentos. O que
havia eram ferreiros que cunhavam os mais diversos implementos de modo muito rudimentar e os mesmos
prestavam assistência técnica aos usuários das ferramentas quando estas quebravam ou danificavam-se.
Muitos destes ferreiros não tinham local fixo de produção, viajavam em busca de trabalho. A produção
era bastante regionalizada, até mesmo pela dificuldade de se mover a longas distâncias num país com as
dimensões dos Estados Unidos.
A partir de 1830 até o ano de 1860, vivenciou-se o período que Pudup (1987) chamou de fase da manufatura. Os produtores de implementos agrícolas começam a trabalhar em oficinas e ocorre a especialização
em determinados segmentos de implementos. Outro fato importante, que caracterizou tal período, foi a
fixação da produção dos implementos a locais próximos de onde ocorria a produção dos gêneros agrícolas
demandantes desses implementos, ou seja, os manufatureiros instalaram-se em locais próximos ao centro
consumidor.
Mas, sem dúvida, o terceiro e o quarto estágio foram os mais importantes para a formação e a consolidação da indústria de máquinas e implementos agrícolas dos Estados Unidos. O terceiro estágio, que foi
de 1860 até 1880, abrigou a formação de muitas firmas deste setor, inclusive algumas permanecem vivas
até hoje, tais como a John Deere e Co e a J.I Case e Co2 . Esta fase foi denominada por Pudup (1987)
como "fase das firmas e fábricas", na qual ocorreu o aumento do volume de capital investido, aumentou-se
o porte das empresas e, como consequência, os investimentos aumentaram. Deve-se destacar o importante
papel dos financiadores e dos parceiros, que emprestavam dinheiro ou entravam como sócios nas empresas
de máquinas e implementos, considerando-se que muito dos empresários deste setor possuíam a técnica
de produção, mas não o capital financeiro necessário para alavancar a produção. Essa foi também uma
fase na qual as empresas adotaram estratégias de guerra de preços para poder conquistar seu espaço no
mercado (PUDUP,1987, p. 217).
Kramer (1964) afirma que esta guerra foi tão feroz que o período ficou conhecido como a Guerra das
Colheitadeiras ("Harvesters War"). O aumento da escala de produção, advindo das inovações de processo,
traduzia-se em reduções de custos para os fabricantes e queda nos preços dos produtos para os consumidores.
Todavia o lucro dos produtores apresentava tendência de queda, fato decorrente da guerra de preços que
estava ocorrendo. Como exemplo, a colheitadeira de seis pés era vendida em 1882 por US$ 325, mas já em
1900 uma colheitadeira com oito pés era comercializada entre US$ 110 e US$ 125 (KRAMER, 1964, 284).
Apesar da grande concorrência deste período, o mercado de implementos agrícolas apresentava as chamadas falhas de mercado: a formação de preços para os implementos não era a mesma para todos os
produtores. O preço variava de acordo com a localização em que a produção se encontrava e do prestígio
que a marca de determinado implemento havia conquistado naquela região. A depender de tais fatores, o
preço poderia estar US$ 20, ou até US$ 50 mais caro do que em outra região. Ademais, havia a barreira
da distância entre o local da produção e o consumo daquele bem (KRAMER, 1964).
Por sua vez, o quarto estágio do desenvolvimento, denominado estágio da corporação diversificada,
inicia-se em 1890 e vai até 1915. O período anterior, marcado por uma guerra de preços agressiva, acabou
se refletindo em falência de várias empresas e reestruturação da estratégia competitiva das sobreviventes.
A indústria de máquinas e implementos agrícola passa, nesse período, por duas reestruturações.
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No caso da J.I CASE a corporação passou a denominar-se CNH, como será explicado posteriormente.
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A primeira reestruturação inicia-se em 1890, quando as empresas sobreviventes adotam a estratégia
short-line, que consistia na especialização da produção em apenas um implemento ou máquina. Esta
estratégia obviamente demonstrou-se problemática com o passar dos anos. A demanda por máquinas e
implementos agrícolas sofria e ainda sofre de grande sazonalidade. Adotar a estratégia de produzir um
único implemento esbarrava em forte concentração de vendas em determinados períodos do ano, o do plantio e colheita, que utilizavam a máquina ou implemento em questão, enquanto que, no restante do ano, a
empresa venderia pouco, além de arcar com os custos fixos e a capacidade ociosa durante todo o período
sem vendas. A segunda fase da reestruturação surgiu como uma saída aos problemas encontrados durante a
primeira fase. Para conseguirem minimizar tal problema, algumas empresas começam a diversificar a produção, deixando a especialização em um único produto para atuarem em vários segmentos de implementos
ou máquinas agrícolas. Ao atuarem com uma gama maior de produtos, os empresários conseguiam atenuar
a volatilidade da demanda, aumentam o número de horas trabalhadas, tanto das máquinas quanto dos
empregados, racionalizando, deste modo, o processo produtivo e obtendo reduções de custo devido a maior
escala de produção. Esta estratégia de diversificação produtiva denomina-se long-line (PUDUP,1987).
Outro fato interessante desta quarta fase da formação da indústria de implementos e máquinas agrícolas
foi a concentração do mercado. Desde então, a indústria de máquinas agrícolas segue uma estrutura
oligopolista, necessitando de grande monta de investimento em capital fixo e exibindo grandes barreiras
à entrada. As questões das barreiras à entrada e estrutura de mercado deste setor foram analisadas com
grandes detalhes por Kudrle (1975). Cabe aqui notar-se que, um documento da Federal Trade Comission,
de 1948, citado por Pudup (1987) e por Kudrle (1975), aponta que o mercado situa-se como oligopólio
concentrado comandado por apenas sete empresas: International Harvester, Deere e Co, Allis-Chalmers
Manufacturing Company, J. I. Case Co, Oliver Corporation, Minneapolis-Moline Implement Co e MasseyHarris Co. Aliás, a formação da International Harvester ocorre por meio da fusão de várias empresas
e empréstimos concedidos por importantes investidores dos Estados Unidos, demonstrando que desde o
final do século XIX e início do século XX o movimento de fusões e aquisições já se fazia presente em
tal setor, como forma de expandir o poder de mercado de uma empresa, tornando o mercado ainda mais
concentrado.3
Segundo Dobb (1977), somente pode denominar-se de estágio industrial da produção quando dois fenômenos sócio-produtivos ocorrem: em primeiro lugar a produção migra das mãos de vários produtores
autônomos para concentrar-se nas mãos de poucos proprietários de capital e, em segundo lugar, ocorre
tanto o aumento da escala produtiva quanto dos recursos financeiros necessários para adentrar a tal indústria. Desse modo, a formação da indústria norte-americana de máquinas agrícolas ocorre entre o terceiro e
o quarto estágio, ou seja, entre 1860-1915, pois fora nesse período que os dois fenômenos citados começaram
a ocorrer e, após 1915, estariam definitivamente presentes.

4. A fase da produção em massa: inovações e paradigmas
A primeira fase da estruturação industrial contou com o deslocamento do eixo produtivo da Europa para
os Estados Unidos, surgimento de pequenas oficinas, guerra de preços e finalmente o início da concentração
produtiva, quando a produção tornou-se industrial de fato. Se a primeira era produtiva foi marcada por
severa competição, seguida de concentração e aumento da escala produtiva, a segunda, a ser descrita nessa
seção, foi marcada pela produção em massa e inovação em paradigmas, principalmente sob modelos já
desenvolvidos a fim de melhorá-los parcialmente ou radicalmente.
A indústria de máquinas e implementos agrícolas ganha novo impulso a partir de 1917, data que marcou
a primeira produção em série dos tratores da marca Ford, denominado modelo Fordson. Até tal data,
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O artigo de Kramer (1964) detalha a formação e as fusões ocorridas para o surgimento da empresa International Harvester em 1902.
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a produção de tratores se dava via montagem individual descontínua de cada um deles. A montagem
em série gerou reduções de custos aos fabricantes e permitiu a difusão dos tratores para a agricultura.
Entretanto tal trator era muito inseguro. Devido às suas características, apresentava grandes riscos ao
tratorista, geralmente projetando-o para fora do equipamento enquanto executa o trabalho. Além do
mais, era uma máquina que se destinava a poucas funções, tais como gradear e arar. Contudo, tal modelo
dominou cerca de 70% das vendas de tratores durante o período compreendido entre 1918 e 1928, tanto
nos Estados Unidos quanto no Canadá (FONSECA, 1990).
Ainda que o projeto Fordson apresentasse grandes problemas, tais como insegurança para o operador
e limitada utilização, sendo chamado jocosamente em sua época de locomotiva agrícola ou máquina de
arrastar, Fonseca (1990, p. 61) considera-o um marco na produção e na concepção de máquinas agrícolas.
Nas palavras da autora, o Fordson foi o primeiro guidepost, ou, projeto dominante. Sobre ele, realizaram-se
inovações radicais e incrementais, tanto aquelas ligadas ao produto quanto aos processos produtivos.
Por sua vez, em 1925, a International Harvester lançou um novo modelo de trator denominado Farmall.
A novidade desse trator em relação ao seu predecessor foi o aumento das funções que ele poderia executar,
além de melhor ajuste da acoplagem entre o trator e os implementos (FONSECA, 1990). Como no caso
do modelo anterior, várias inovações incrementais foram melhorando o Farmall. Por exemplo, o modelo
Lanz introduz tração nas quatro rodas e permite que o trator seja movido a querosene ou óleo vegetal,
além de ser produzido com menos peças e componentes (FONSECA, 1990). Até 1938, tratores e máquinas
agrícolas em geral eram movidos por rodas de ferro, o que gerava grande compactação do solo e deixava
o maquinário muito instável. Grande mudança ocorreu no referido ano com a adoção de pneumáticos nos
tratores, solucionando boa parte dos problemas citados anteriormente (FONSECA, 1990).
O paradigma do Farmall esgotou-se no ano de 1947, segundo Fonseca (1990) não se vislumbrava mais
nenhuma inovação que pudesse ser realizada para aperfeiçoar aquele modelo, seria necessário um novo
"guidepost" para que o desenvolvimento das máquinas agrícolas avançasse. Surgiu então, em 1947, o modelo
Ferguson que apresentava como principal inovação um novo sistema de acoplagem de implementos. Este
novo sistema, chamado de sistema de três pontos, permite que implementos mais pesados sejam acoplados
ao trator sem que eles virem durante a realização do trabalho. O ano de 1947 foi marcante para o setor
de máquinas agrícolas, além do surgimento do modelo Ferguson o mercado se agitou dada a aquisição da
empresa New Holland, uma tradicional produtora de tratores e máquinas agrícolas, pela empresa Sperry,
modificando-se o nome de New Holland para Sperry New Holland.
Após a Segunda Guerra Mundial, as inovações que seguiram foram a construção de cabines de proteção
para o operador, melhorias nas embreagens e freios, adoção de rodas duplas nos tratores, além do aumento
da potência das máquinas agrícolas. O aumento da potência ganhou destaque no pós-guerra devido à
necessidade de maior produtividade no campo para suprir a Europa em reconstrução, como também ao
aumento do tamanho médio das propriedades. Observando-se as firmas, nota-se a busca por economias de
escala. Os tratores mais potentes conseguem cumprir tal papel, possibilitando as empresas aumentarem a
produção e reduzir custos. (FONSECA, 1990).
O trator Ferguson marcou o último "guidepost", marco referencial para desenvolvimento de tratores e
máquinas agrícolas. Com a concepção de tal trator, fica estabelecido qual seria o design predominante
de um trator agrícola. Até o final da Segunda Guerra Mundial, havia grande variedade de tratores nos
Estados Unidos, sendo que poucas peças eram intercambiáveis entre as marcas. Todavia, após o término de
tal conflito as empresas começaram a produzir máquinas cujas peças poderiam ser intercambiáveis entre as
marcas em certa medida. Isto não significa dizer que todas as peças de um trator se adaptariam facilmente
a um trator de outra marca, mas que já havia alguma similaridade entre os componentes das diversas
marcas (FONSECA,1990).
Surgiram na década de 1960 comitês que discutiam a necessidade de regras para a produção padronizada
de máquinas e implementos agrícolas. Desejava-se que os tratores e as máquinas tivessem alguns requisitos
básicos em comum, como por exemplo, universalização dos sistemas de engate. Deste modo, seria possível
acoplar um implemento agrícola em qualquer trator em toda parte do mundo (FONSECA, 1990). Contudo,
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este não era o desejo dos fabricantes de máquinas agrícolas, que pretendiam não apenas dominar a produção
de tratores e demais máquinas agrícolas, mas deter fornecedores especializados de implementos para suas
máquinas. Sendo assim, o produtor de implemento seria dominado pelo produtor de máquinas agrícolas
e estaria confinado a produzir apenas para uma única marca. Por outro lado, o agricultor estaria preso a
uma combinação específica máquina-implemento, não tendo liberdade de escolha entre uma máquina de
determinada marca e um implemento de outra.
Fonseca (1990) afirma que, na década de 1960, as indústrias norte-americana e europeia de máquinas
agrícolas já haviam realizado todas as inovações possíveis sobre o paradigma do modelo Ferguson. Inovações se dariam apenas em caráter incremental ou quando alguma firma entrante ameace a posição das
firmas consolidadas, caso contrário, a preocupação das empresas estaria voltada para a produção em massa
visando economias de escala e de complementariedades a fim de reduzir o custo de produção. As inovações
e mudanças técnicas discutidas até aqui assemelham-se com o enfoque neoschumpeteriano, especialmente
com as trajetórias e paradigmas expostos por Dosi (1988). Como foi visto, cada firma buscava melhorar o
trator, ou qualquer outra máquina agrícola, e por vezes tal melhoria se dava a partir de inovações incrementais dentro de um mesmo projeto (guidepost). Entretanto, a partir do momento em que a inovação
transforma radicalmente o produto, ou é necessário uma nova solução para determinado problema, que
altere radicalmente as máquinas, iniciava-se novo guidepost, ou nas palavras de Dosi (1988), iniciava-se
um novo paradigma.

5. A globalização da produção: estratégias globais e concentração de mercado
O período compreendido entre 1917-1960 foi marcado pela concorrência entre as empresas produtoras de
máquinas agrícolas via melhorias e inovações O objetivo principal era, ao menos nos Estados Unidos,
difundir a tecnologia poupadora de mão de obra e, ao mesmo tempo, fidelizar os clientes, fazendo com que
eles acreditem que determinado trator de determinada marca possui características que outras marcas não
poderiam lhe oferecer. Durante as décadas de 1960 e 1970, as marcas que dominavam o mercado norteamericano, como também o mercado mundial, em termos de produção e vendas de máquinas agrícolas eram
Massey Ferguson, Case, International Harvester e Ford. Tais empresas possuíam unidades produtoras em
sete países distintos. Tal expansão das firmas rumo a outros continentes é resultado do processo de
globalização, porquanto as estratégias das firmas não mais poderiam restringir-se ao seu país de origem,
mas deveriam agora agir de modo global, preocupando-se com as estratégias de seus concorrentes em
todos os níveis: local, regional e intercontinental. Outras empresas relevantes no processo concorrencial
eram a John Deere e a Fiat, as quais ocupavam respectivamente o quinto e sexto lugar no ranking das
maiores produtoras de máquinas agrícolas. Juntas, as seis maiores produtoras de máquinas agrícolas
do mundo representavam cerca de 60% do mercado francês, 62% do mercado italiano, 72% do mercado
norte-americano, 75% do mercado australiano e 80% do mercado inglês (FONSECA, 1990). Havia ainda
outras empresas com participação menos expressiva no mercado mundial, mas com importante parcela nos
mercados regionais. Tais empresas eram a francesa Renault, a japonesa Kubota e a norte-americana New
Holland.
Com a chegada da década de 1980, o panorama das principais produtoras alterou-se. Firmas antes
consideradas importantes players apenas nos mercados regionais passaram a atuar em escala global, como
foi o caso da Fiat e da New Holland. Até a metade da década de 1980, as principais firmas do mercado
mundial eram compostas pelas empresas citadas anteriormente, adicionando-se a elas as já tradicionais
John Deere, International Harvester e Massey Ferguson. Estas marcas dominavam cerca de 70% das
vendas do mercado mundial. O crescimento de players antes considerados pequenas deveu-se à estagnação
da demanda em mercados tradicionais, como Estados Unidos e Europa, sendo que as empresas tiveram
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de buscar novos mercados para continuar sua rota de crescimento e racionalizar a produção. A busca por
novos mercados e a racionalização deu-se principalmente por meio de fusões e aquisições. Ainda que essa
estratégia tenha ocorrido de forma tímida em décadas anteriores, ela ganhou força e tornou-se o foco das
indústrias de máquinas agrícolas nos decênios 1980-1990 e, no caso de algumas firmas, adentrou o novo
milênio.
Uma das estratégias mais agressivas, buscando-se novos mercados, deu-se por parte da Massey Ferguson,
instalando fábricas, pontos de venda e manutenção em mais de vinte países, tais como Brasil, Argentina,
Índia e África do Sul. Essa estratégia deveu-se, além da competição com Ford e John Deere nos Estados
Unidos, ao fato de os governos dos países em desenvolvimento oferecerem incentivos para instalação das
fábricas e a crescente mecanização da agricultura em tais locais.
Mudança radical na estrutura do mercado ocorreu no ano de 1986, quando a Ford absorveu a Sperry
New Holland, dando origem à Ford New Holland, enquanto a International Harvester, após falir, foi
adquirida pela CASE. Esta última empresa, que no início da década de 1980 não possuía mais do que
8% em participações de vendas no mercado norte-americano, passou a deter 26% deste mercado, além de
controlar 14% das vendas de máquinas agrícolas em termos mundiais (FONSECA,1990). O trabalho de
Bjornson e Klipfer (2000) vai além, e diz que a aquisição da International Harvester pela CASE permitira à
última empresa galgar o posto de segunda maior empresa de máquinas agrícolas em termos de market-share
mundial no ano de 1985.
Um conjunto de aquisições ocorridas entre 1985 e 1990 acabou formando uma nova empresa, a AGCO.
Por volta do ano de 1985, a empresa Alis Chalmers Corporation vendeu sua parte de negócios referente às
máquinas agrícolas para o grupo alemão Klochner-Humboldt-Deutz (KHD).
A grave crise na agricultura americana dos anos 1980 faz com que esta empresa passe por um período
de dificuldades financeiras e, para solucionar tal problema, novo gerente, Robert Ratliff, foi contratado
(BJORNSON e KLIPFER, 2000). A partir da queda do Muro de Berlim, em 1989, esse gestor vislumbrou
a possibilidade de expandir as vendas da KHD para leste europeu e África. Em 1990, com o sucesso de tal
estratégia e a consequente recuperação da empresa, o gerente Robert Ratliff comprou, juntamente com mais
quatro empresários, a parte da KHD referente à empresa Deutz-Allis, fabricante de máquinas agrícolas.
Com a venda da Deutz-Allis, o grupo liderado por Ratliff tornou-se a AGCO, acrônimo de Alis-Gleaner
Corporation, desde então a AGCO se firmou como uma das maiores produtoras de máquinas agrícolas do
mundo (BJORNSON e KLIPFER, 2000).
O grupo AGCO adotou a estratégia de crescer por meio de fusões e aquisições, comprando tanto as
empresas regionais quanto os grandes grupos empresariais do ramo de máquinas agrícolas. As principais
aquisições do grupo AGCO, no ano de 1991, foram a Hesston, empresa de feno e forragem, e a empresa
White, produtora de tratores de grande porte. No ano de 1993, a AGCO adquiriu a tradicional empresa
Massey Ferguson North America e, no ano subsequente, finalizou a aquisição deste grupo comprando a
Massey Ferguson Limited, parte da Massey Ferguson que ainda produzia e vendia máquinas agrícolas fora
dos Estados Unidos (BJORNSON e KLIPFER, 2000). Tal artigo afirma que a receita de vendas da AGCO
dobrou após a aquisição da Massey Ferguson, permitindo que a empresa expanda sua área de atuação em
termos geográficos, sendo que antes da aquisição a receita de vendas da AGCO era proveniente do mercado
norte-americano e, após a aquisição, 57% da receita de vendas já correspondia a atuações fora do mercado
americano (BJORNSON e KLIPFER, 2000, 73).
A AGCO mantém, nos dias atuais, entre suas principais estratégias a manutenção do nome das marcas
adquiridas. Esta é uma estratégia adotada pela empresa, a qual julga que os clientes se fidelizam a
determinada marca e, caso a AGCO mudasse o nome da empresa adquirida, poderia perder a confiança já
conquistada pela marca. Desse modo, a AGCO atua com diversas marcas, realiza contratos de vendas em
outros países com tais nomes e oferece assistência técnica aos produtores.
Uma estratégia interessante adotada por este grupo foi a terceirização da fabricação de certos componentes das máquinas agrícolas. A AGCO resumiu-se a fazer partes das máquinas agrícolas que possam
ser produzidas em grande escala, como a carroceria das máquinas e demais componentes padronizados,

38

|

Baricelo, Luis et al.

que podem gerar grandes economias de escala. A estratégia é denominada pela empresa de "low-cost production". Por tal terceirização da fabricação, de vários elementos a empresa conseguira responder mais
rapidamente à variações na demanda, tendo-se em vista que se tornou menos suscetível aos custos dos
ativos fixos (BJORNSON; KLIPFER, 2000, 83).
Outra empresa que apostou no crescimento de sua parcela de mercado via fusões e aquisições foi a CASE.
Como citado anteriormente, a agricultura americana passou por grave crise em 1985, ano no qual a CASE
adquiriu a International Harvester, uma fabricante histórica de máquinas agrícolas dos EUA, mas que se
encontrava em processo de falência devido a crise. A estratégia de expansão via F&A continuou no ano de
1986 pela aquisição da Steiger Tractor Inc possibilitando à CASE produzir tratores de quatro rodas com
potência superior a 200 cavalos vapor.
O período pós-crise agrícola norte-americana da década de 1980 parecia favorável e a renda dos produtores aumentava ano a ano, batendo níveis recordes em 1990. A CASE apostava num crescimento
sustentando da demanda por máquinas agrícolas, todavia as demais empresas do ramo de máquinas agrícolas demonstravam-se pessimistas quanto à duração de tal recuperação. As perspectivas pessimistas
prevaleceram, a economia americana em 1991 desacelerou e a CASE teve de realizar grande programa de
reformulação de sua produção. A partir de tal data, reduziu seus estoques, fechou 5 de suas 20 unidades
fabris e reduziu seus empregados de 30 mil para 14 mil. Todas estas mudanças ocorreram entre 1991 e
1994 (BJORNSON e KLIPFER,2000).
Após as reformas realizadas pela empresa e a retomada do crescimento, a CASE volta a realizar aquisições
comprando, em 1996, a Austoft Holdings Limited, o que possibilitou a entrada em países como Taiwan,
Tailândia e Brasil. Neste mesmo ano, adquire a Steyr Landmaschinentechcik AG, que possuía fábricas em
países como Alemanha, França, Austrália, Suíça e Itália. A empresa inicia, ainda na década de 1990, um
programa de aquisições de empresas fabricantes de equipamentos de agricultura de precisão. Tal estratégia
de entrar no mercado de agricultura de precisão não foi um insight apenas da CASE, mas também de suas
principais concorrentes, a John Deere e a AGCO. Sendo assim, este trabalho destinará, mais adiante, um
tópico exclusivo para as estratégias das empresas no quesito agricultura de precisão.
A New Holland, empresa que havia sido comprada em 1947 pelo grupo Sperry, não foi exceção durante
as décadas de 1980 e 1990, sendo também atingida pela onda de fusões e aquisições (F&A) ocorridas nestas
décadas, transformando de modo significativo a estrutura de mercado vigente. A empresa, que era então
chamada Sperry New Holland, foi adquirida pela Ford no ano de 1986, trocando seu nome para Ford
New Holland. Todavia, no ano de 1991, a Fiat, que crescia no mercado de máquinas agrícolas por meio
de fusões e aquisições, adquiriu 80% da Ford New Holland, tornando-se sócia majoritária da empresa.
Nova mudança ocorreu na denominação da empresa, tornando-se a New Holland NV. Outra alteração na
configuração do mercado de máquinas agrícolas deu-se no ano de 1999, em que a New Holland NV adquire
a CASE por US$ 4,3 bilhões, sendo que a Fiat, detentora da marca New Holland, adquire os direitos de
sócia majoritária do novo empreendimento denominado CASE-New Holland (CNH).
Das quatro grandes empresas dos Estados Unidos a única que não orientou seu crescimento via fusões
e aquisições foi a John Deere, a qual optou por uma estratégia de joint-ventures com empresas de outros
países. Esta estratégia visava conseguir contratos de vendas e assistência técnica sem a necessidade de a
empresa possuir ativos fixos naquele determinado mercado. Ao invés de se expandir horizontalmente, a
John Deere preferiu integrar-se verticalmente, as aquisições ao invés de buscar poder de mercado visavam
aumentar a capacidade técnica da empresa e a sua diferenciação de produtos. O artigo de Bjornson e Klipfer
(2000) relata a compra da empresa InterAg Technologies fabricante de softwares, os quais a John Deere
utiliza em suas máquinas, demonstrando maior preocupação dela em acumular capacitações e desenvolver
inovações do que adquirir poder de mercado via F&A. No tocante à expansão da produção, a empresa
visou nos anos 1980 e 1990 expandir sua área de atuação para países em desenvolvimento, principalmente
os BRICs, e para os países da extinta URSS tendo-se em vista o grande potencial de mecanização que eles
apresentavam.
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6. Novas tendências na indústria de máquinas agrícolas: inovações por meio da agricultura
de precisão
A Agricultura de Precisão (AP) é uma ferramenta de gestão, um sistema de gerenciamento da produção
que leva em consideração a variabilidade espacial da produtividade e dos fatores de produção (SWINTON
e LOWENBERG-DEBOER, 1998). Sabe-se que a produção agrícola não é uniforme em toda a extensão
de uma mesma propriedade. Há áreas em que a produtividade do solo é maior, locais onde os desníveis
do terreno são menos intensos, determinadas faixas de solo concentram mais nutrientes do que outras e
diversos outros fatores podem influenciar na produtividade de uma mesma área agrícola. A agricultura
de precisão (AP) leva em consideração tais diferenças a fim de racionalizar a utilização de insumos e
desta forma poder gerar, ao mesmo tempo, aumento na produtividade, corrigindo-se as áreas que mais
necessitam, e redução dos custos, atenuando-se desperdícios com adubos, fertilizantes e demais produtos
em áreas que não necessitem de tal tratamento.
A relação existente entre a agricultura de precisão e o desenvolvimento tecnológico das máquinas agrícolas dá-se justamente pelos equipamentos microeletrônicos e de rastreamento via satélite instalados nos mais
modernos tratores, colheitadeiras entre outras máquinas. Azevedo Filho (1996) afirma que a agricultura de
precisão naquela época era um sistema de gerenciamento ultramoderno, chegando a utilizar aparelhos para
localização global via satélite tão precisos quanto aqueles utilizados em guerras com objetivo de acertar
um determinado alvo a vários quilômetros de distância.
O mesmo autor cita duas maneiras que estavam disponíveis naquela época para realizar-se a agricultura
de precisão. A primeira consistia no chamado controle autônomo, em que equipamentos pré-instalados
nas máquinas agrícolas podiam, sozinhos, realizar todos os cálculos para determinação de taxas exatas de
aplicação de adubos, fertilizantes, pesticidas e todos os demais corretivos necessários a que a plantação se
desenvolva sadiamente. O segundo modo de se operacionalizar a agricultura de precisão é pelo denominado
controle por posicionamento geográfico, que realiza um levantamento prévio de todos os macros e micronutrientes necessários àquele espaço e, com a ajuda de um computador de bordo geralmente instalado num
caminhão, realiza a dosagem ótima dos nutrientes necessários.
Alguns problemas atingiam a agricultura de precisão no início dos anos 1990 e consequentemente o
desenvolvimento tecnológico das máquinas agrícolas. Segundo Azevedo Filho (1996), não havia produção
suficiente em escala industrial dos sensores e microcomponentes que necessitavam ser instalados nas maquinas agrícolas para a execução da agricultura de precisão. Pode-se afirmar que esta baixa oferta de sensores
e microeletrônicos embarcados nas máquinas agrícolas tornavam muito mais caro o procedimento da AP.
Além do mais, eram necessários bons conhecimentos de informática e geoprocessamento para interpretar-se
as informações geradas pelos computadores de bordo disponíveis.
Em países com maior desenvolvimento econômico, nos quais os agricultores possuem condições financeiras e técnicas para adotar a agricultura de precisão, as reduções de custo já eram evidentes quando
comparado com as técnicas agrícolas tradicionais. Azevedo Filho (1996) relata a experiência de uma empresa localizada em Minessota (EUA), que prestava serviços de agricultura de precisão para os agricultores
que a contratasse. Já em 1994, esta empresa contava com 250 mil hectares de culturas utilizando os
serviços de agricultura de precisão. A empresa estimou que a substituição dos métodos tradicionais por
métodos de agricultura de precisão gerava economias que variavam entre US$ 10 e US$ 30 por hectare.
As empresas de máquinas agrícolas começaram a incluir os componentes microeletrônicos e de agricultura
de precisão durante a década de 1990. A empresa CASE lançou, em 1996, seu sistema para agricultura
de precisão, o Advanced Farming System, sendo seguida pelas empresas AGCO, que lançou o Fieldstar
System e pela John Deere, com seu projeto de agricultura de precisão denominado GreenStar System. A
agricultura de precisão ainda era uma incógnita tanto para empresas que apostavam em máquinas com
componentes de posicionamento global (GPS), computadores de bordo e demais componentes, quanto
para os agricultores que ainda não possuíam capacitações técnicas e estudos que realmente comprovassem
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a eficácia do novo modo de produção e gestão (BJORNSON e KLIPFER, 2000).
Ainda que já tenham se passados quase duas décadas do início da agricultura de precisão e mais de
uma década que as empresas de máquinas agrícolas adotaram a microeletrônica embarcada e os sistemas
de agricultura de precisão em tratores e colheitadeiras, poucos são os estudos científicos que descrevem os
resultados obtidos pelas empresas que realizaram tais inovações. Há alguns estudos que concentram esforços
para determinar os fatores que influenciam na tomada de decisão do produtor rural em implementar ou não
o sistema de agricultura de precisão. Cirani e Moraes (2010) encontraram quatro trabalhos internacionais
discutindo os fatores que levam os agricultores a adotar ou não as técnicas de agricultura de precisão.
Tais trabalhos são os de Servier e Lee (2004), Daberkow e McBride (2003), Batte e Arnholt (2002) e
English, Roberts e Larson (2000) todos eles citados por Cirani e Moraes (2010). Em sínteses tais trabalhos
concluem que a adoção da agricultura de precisão é afetada positivamente por produtores que possuem
maiores áreas agriculturáveis, pela presença de assistência técnica, pela idade do produtor, pela difusão da
mídia sobre os resultados de outros agricultores que já adotaram tal modo de cultivo como também por
empresas próximas que ofereçam a venda de serviços de agricultura de precisão.

7. Conclusões
O artigo descreveu, numa abordagem histórico-econômica, como o setor de máquinas agrícolas desenvolverase desde sua gênese, na Europa, transitando para os Estados Unidos e, nesse país, sofrendo diversas modificações tanto de ordem técnica quanto competitiva. Pode-se afirmar que a história de tal indústria
divide-se em quatro grandes momentos: o da sua gênese e estruturação inicial, início da produção em
massa e desenvolvimento das firmas e das máquinas, a concentração de mercado e, por fim, a evolução
rumo à integração com tecnologias de agricultura de precisão.
Nota-se então que a gênese da indústria de máquinas agrícolas teve fundamentalmente dois catalisadores:
na Europa, causada pela Primeira Revolução Industrial e a subsequente necessidade de aumentar-se a
produtividade agrícola e, nos Estados Unidos, onde foram cruciais a guerra civil e o apoio por parte dos
presidentes para atração de ferreiros e engenheiros que desenvolvessem máquinas e implementos. Ademais,
em ambos os casos seria mais correto, em termos técnicos, não denominar o período de indústria de
máquinas agrícolas, mas de manufatura de implementos agrícolas, pois a produção era de baixa escala, feita
por ferreiros e os itens produzidos se assemelhavam muito mais ao que hoje conhecemos por implementos
do que por máquinas. Concluiu-se que essa primeira fase, transcorrida entre 1850-1917, fora composta de
pequenos empreendedores que através de seu know-how forjavam implementos para os agricultores e, com
o sucesso de alguns deles, certas oficinas foram se formando. A concorrência levou a uma severa guerra de
preços e, ao findar-se, surge o embrião de algumas empresas existentes até hoje, tais como a John Deere e
a CASE.
A produção de máquinas agrícolas propriamente ditas inicia-se em 1917 quando a Ford inicia a produção
em massa do trator Fordson. Sabe-se que uma das características da indústria é a produção em larga
escala, possibilitando as economias de escala. Sendo assim só se pode denominar "indústria de máquinas
agrícolas" a partir de tal evento. Com o surgimento da indústria de máquinas, e não mais a manufatura,
inicia-se uma onda de inovações, sejam radicais ou incrementais, que caracterizaram o período decorrido
entre 1917-1960, o qual pode ser caracterizado como o da engenharia e da inovação. Nesse período, as
principais firmas produtoras tanto no mercado norte-americano quanto no mercado mundial, já estavam
estabelecidas e buscavam diferenciar seus produtos em relação aos demais concorrentes, além de tentarem
fidelizar seus consumidores à marca. Até os dias atuais, a questão do apego à marca é algo muito importante
nesse setor. Diversos agricultores são fiéis à determinada marca e consideram que as demais não possuem
a mesma qualidade.

Baricelo, Luis et al.

História e Economia

|

2019

|

vol.22

|

41

A terceira fase dessa indústria inicia-se com a impossibilidade de aumentar as vendas em mercados tradicionais, como Estados Unidos e Europa. As empresas, em meados de 1960 passaram a traçar estratégias
globais, buscando mercados antes inexplorados como os da América Latina e alguns países africanos. Nas
décadas de 1970 e 1980 inicia-se um forte processo de concentração patrimonial nessa indústria, na qual
empresas em dificuldades financeiras foram adquiridas, como o caso da New Holand, que foi adquirida pela
Ford, a qual foi posteriormente comparada pela Fiat, ou incorporadas por suas concorrentes, como foi o
caso da AGCO que incorporou diversas marcas como a Valtra e Massey Ferguson. Nessa fase, houve uma
reestruturação da forma de concorrência das empresas, grande concentração de mercado e reconfiguração
do mesmo.
Por fim, notou-se que após as ondas de fusões e aquisições, inicia-se, entre o final do século XX e início dos
anos 2000, um processo de integração entre as máquinas agrícolas e as tecnologias de geoprocessamento e
incorporação de microeletrônica embutida nas máquinas. Essa quarta fase, a da integração tecnológica, deu
novos rumos à competição entre as empresas, iniciando-se uma nova onda de inovações, ou numa linguagem
de Dosi (1985), novo paradigma tecnológico, no qual o campo, as máquinas agrícolas e o geoprocessamento
interagem. Essa fase ainda está em andamento e mais estudos são necessários para avaliar os impactos em
termos de concorrência e inovação que esse paradigma trouxe para o mercado.
O quadro a seguir sintetiza as conclusões do artigo e permite melhor visualização das fases transcorridas pela indústria de máquinas agrícolas, bem como os autores que trataram de cada uma dessas fases,
permitindo ao leitor interessado em determinada fase específica buscar referências bibliográficas.
Tabela 1. Síntese da evolução da indústria de máquinas agrícolas
Período
1800-1917

1917-1960

1960-2000

1990 - 2015

Principais características
Autores
Manufatura de implementos agrícolas,
Pudup (1987), Krahmer (1964),
baixa escala de produção,
Fonseca (1990), Cochrane (1979)
empresas de pequeno e médio porte
Surgimento dos principais produtores de máquinas agrícolas,
Bain (1956), Kudrle (1975),
produção em larga escala,
Fonseca (1990), Baricelo (2014), Cochrane (1979)
inovação e estratégia de fidelização à marca.
Concentração do mercado via Fusões
Fonseca (1990), Bjornson
e
e Klipfer (2000),
Aquisições das Empresas
Baricelo (2014), Silva (2015)
Integração entre tecnologias de geoprocessamento
Azevedo Filho (1996), Batte e Arnholt (2002),
e máquinas agrícolas,
Cirani e Moraes (2010), Daberkow e Mcbride (2001),
inclusão de microeletrônica em máquinas
English, Roberts e Larson (2000), Lee (2004),
e inovação rumo à agricultura de precisão.
SWINTON e LOWENBERG-DEBOER, (1998)

Fonte: elaboração dos autores

No quadro acima, nota-se que as duas etapas finais do processo de desenvolvimento ocorrem concomitantemente, uma vez que as aquisições das empresas a partir da década de 1990 concentram-se em empresas
que produziam tecnologias para integração com agricultura de precisão. Sendo assim, a fase de fusões e
aquisições e de integração com agricultura de precisão se sobrepõem.
Algumas lacunas permanecem abertas na literatura do setor de máquinas agrícolas e podem ser tratadas
como uma agenda futura de pesquisa. A primeira lacuna a ser preenchida é da relação entre as mudanças
produtivas no campo e sua interferência no mercado de máquinas agrícolas, tais como a adoção de novas
técnicas de plantio, colheita e manejo de solos. Outro aspecto, ainda não muito tratado pela literatura,
é do comércio internacional de máquinas agrícolas. São raros os estudos que se prontificam a estudar o
padrão de comércio nessa indústria, bem como as estratégias empresariais para os mercados atendidos por
exportação.
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Resumo
Este é um trabalho de natureza teórica. Seu principal objetivo é apresentar argumentos que comprovem a convergência entre os pensamentos de Roberto Cochrane Simonsen e Paul Narcyz Rosenstein-Rodan. Para alcançar esse objetivo, realizou-se uma revisão de literatura
baseada nos principais trabalhos desses ilustres personagens, além de outros materiais complementares. Conclui-se que os pensamentos
dos respectivos autores convergiram diante das seguintes ideias: primeiro, a industrialização era a melhor alternativa para combater as
desigualdades sociais e os altos índices de pobreza nas regiões menos desenvolvidas. Segundo, acreditaram na importância do Estado
para os projetos de industrialização. Terceiro, ressaltaram que as indústrias deveriam expandir suas atividades simultaneamente, fazendo
com que a renda gerada entre os diversos setores da economia permitisse que qualquer indústria, isoladamente, pudesse se autossustentar.
Ademais, as regiões estudadas por Simonsen e Rodan, conviveram com problemas estruturais próprios de um ambiente marcado por incertezas e instabilidades, apresentando um setor agrícola defasado tecnologicamente, pouco diversificado e com alto nível de desemprego.
Nessas condições, tanto Simonsen, quanto Rodan defenderam a ideia de que um "grande impulso" inicial, promovido por investimentos industriais integrados, seria capaz de surtir efeitos benéficos não só na estrutura produtiva, mas também para mercado consumidor agregado
e à infraestrutura nacional.
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Abstract
This is a work of theoretical nature. Its main objective is to present arguments that prove the convergence between the thoughts of Roberto
Cochrane Simonsen and Paul Narcyz Rosenstein. To achieve this goal, a literature review was conducted based on the main works of
these illustrious personages, as well as other complementary materials. It could be concluded that the thoughts of the respective authors
converged due to the mutual belief that industrialization was the best alternative to combat social inequalities and high poverty rates in
less developed regions. In addition, both thinkers believed in the importance of the state for industrialization projects. Both stressed that
industries should expand their activities simultaneously. According to them, the income generated by the various sectors of the economy
allow individual industries to be self-sustaining. The regions studied by Simonsen and Rodan presented structural problems inherent to
backward economies. Environments full of uncertainty and instability, where the agricultural sector was technologically outdated, poorly
diversified and with a high level of unemployment; contributed to increasing inequality and poverty. Under these conditions, both Simonsen
and Rodan defended the idea that an initial "big push", fostered by integrated industrial investments, could have beneficial effects not only
on the productive structure, but also on the aggregate consumer market and national infrastructure.
Keywords
Roberto Cochrane Simonsen | Paul Narcyz Rosenstein-Rodan | industrialization | convergent thoughts | economic development
JEL Codes
B2 | B31 | O2 | O25
Artigo recebido em 08/02/2019. Aprovado em 08/09/2019.

História e Economia

|

2019

|

vol.22

|

45–57

artigo

Roberto Cochrane Simonsen e Paul Narcyz
Rosenstein-Rodan:

1. Introdução
pela Grande Depressão e a Segunda Grande Guerra, os países periféricos mergulharam
C ombalidos
numa era de instabilidades e incertezas, fruto das deficiências em infraestrutura, baixa especialização
no mercado de trabalho, dificuldades para adquirir capital financeiro, recursos humanos e tecnológicos
necessários à realização de novos empreendimentos, baixa diversificação produtiva e exportações concentradas em produtos primários. Aliás, essa é a essência do problema da vulnerabilidade externa, problema
que limita o crescimento econômico dos países pobres.
O cenário descrito estimulou os movimentos a favor da industrialização. O sonho de superar o subdesenvolvimento inspirava o pensamento daqueles que acreditavam na industrialização como forma de acabar
com as desigualdades e a pobreza nos países menos desenvolvidos. Entre esses pensadores estava o brasileiro, historiador, homem público e empresário notável, Roberto Cochrane Simonsen, defensor incansável
da industrialização do país.
Inspiração também não faltou a outro gigante do pensamento, o polonês Paul Narcyz Rosenstein-Rodan.
Rodan foi estudante em Viena nos anos de 1920 e começou seus estudos em economia abordando a teoria
austríaca da demanda do consumidor, mas foi na área de desenvolvimento econômico que residiu sua maior
contribuição à teoria econômica. Enquanto analisava o processo de industrialização da Europa Oriental
e Sul-Oriental, Rodan entendeu que para alcançar o desenvolvimento econômico, os países mais pobres
precisavam de um conjunto inicial de investimentos, "big push", em uma gama variada de indústrias para
romper com as barreiras do atraso e ingressar numa fase de crescimento equilibrado.
O principal objetivo deste trabalho é apresentar argumentos que comprovem a convergência entre os
pensamentos desses ilustres personagens. A revisão da literatura aborda os principais trabalhos de Simonsen
e Rodan, além de outros materiais complementares.
A partir desta introdução, este artigo conta com mais cinco seções. As seções dois e três apresentam
os personagens, assim como o amadurecimento das ideias sobre industrialização e desenvolvimento. Na
seção quatro estão reunidos os argumentos que buscam comprovar a convergência entre os pensamentos de
Robert Simonsen e Rosenstein-Rodan ante os projetos de desenvolvimento econômico. Enquanto a seção
cinco trata das considerações finais, a seção seis apresenta as referências bibliográficas.

2. Roberto Cochrane Simonsen
Historiador, homem público e empresário notável, o brasileiro Roberto Cochrane Simonsen (1889-1948) foi
um grande defensor da industrialização no Brasil. Considerava que através do progresso industrial seria
possível salvaguardar os interesses nacionais concomitantemente com o desenvolvimento econômico e o
bem-estar social. Líder da classe empresarial, Simonsen foi reconhecido como o patrono dos desenvolvimentistas brasileiros. Lima (1976); Bielschowsky (1996) classificam Roberto Simonsen como o maior líder
industrial brasileiro e o grande ideólogo do desenvolvimentismo.
Com pesquisas na área de história econômica, Simonsen publicou importantes trabalhos. O livro História
Econômica do Brasil (1500-1820) é visto como um trabalho pioneiro que explorou tanto a relação da colônia
portuguesa do Brasil com o nascimento das nações industrializadas modernas, quanto às condições sociais e
econômicas estabelecidas na colônia que levaram a consolidação do Império. A esse respeito, Bielschowsky
(1996: 82) ressaltou que: "a obra de Simonsen contém elementos básicos do ideário desenvolvimentista,
presentes no pensamento de todas as correntes favoráveis, nos anos 50, à implantação de um capitalismo
industrial moderno no país".
As grandes referências teóricas de Roberto Simonsen foram Friedrich List e Mihail Manoilesco. List, um
dos criadores da Escola Histórica Alemã, foi citado inúmeras vezes nos textos de Simonsen. Na obra, As
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finanças e a indústria (1931), Simonsen referiu-se a o autor alemão mencionando que List defendia tanto
a abolição das tarifas aduaneiras entre os Estados que formavam o Império Alemão, quanto à criação
de barreiras protecionistas para o exterior, as quais seriam indispensáveis para formação da indústria
nacional incipiente. Defensor da industrialização, List pregava o intervencionismo estatal à indústria
nascente e acreditava que as desigualdades entre nações, fruto das diferenças entre os valores acumulados
pela produção industrial e agrícola, deveriam ser diminuídas por políticas intervencionistas. Segundo List
(1983), o Estado teria o direito e o dever de impor normas e restrições ao comércio para salvaguardar
os interesses da nação. Para ele, o mercado interno era mais importante para um país do que o mercado
externo, pois a prosperidade através do mercado externo só ocorreria se, internamente, a indústria estivesse
bem desenvolvida.
O Ministro da Indústria e do Comércio da Romênia, Mihail Manoilesco, foi contemporâneo de Roberto
Simonsen e autor da obra traduzida para o português com o título: Teoria do protecionismo e da permuta
internacional (1931)1 . Ao contrário de List, Manoilesco entendia que o protecionismo deveria ser direcionado tanto às indústrias nascentes, quanto às indústrias maduras; o que poderia ser feito, por exemplo,
por meio de tarifas aduaneiras. Para Manoilesco, seria preciso incentivar as economias a multiplicarem as
indústrias com alto grau de produtividade2 . Segundo ele, era impossível haver a igualdade de trocas entre
economias com níveis de produtividade distintos3 .
Segundo Teixeira et al. (2010), a grande síntese das ideias econômicas de Roberto Simonsen viria
a público entre 1944 e 1945, no âmbito da Comissão de Planejamento Econômico, órgão vinculado ao
Conselho de segurança Nacional. A apresentação de dois textos contendo elementos de economia política
a conjuntura internacional definida pelo fim da Segunda Grande Guerra e a supremacia geopolítica norteamericana expressou seu pensamento de forma abrangente. Com os dois textos, "o empresário acabara
travando, sem querer, um debate com Eugênio Gudin" (TEIXEIRA et al., 2010, 59).
Economista, engenheiro, jornalista e professor, Gudin foi favorável às políticas de equilíbrio monetário e
financeiro e contrário à intervenção estatal na economia. O economista pensava o Brasil unicamente como
um país agrícola que deveria deixar de lado o projeto de industrialização para se dedicar ao modelo agroexportador (LATTANZI, 2013). Segundo Roberto Campos (1994, 240): "Gudin insistia em que o processo
industrializante deveria observar as linhas de vantagens comparativas e deveria caber principalmente ao
setor privado, sem se relegar a agricultura à posição de vaca leiteira para financiar a industrialização". Um
dos trechos da obra de Gudin (1965, 366) resume bem o pensamento do professor: "A doutrina liberal de
hoje pode ser definida como a abstenção do Estado de toda atividade econômica que possa ser realizada
pela iniciativa privada [. . . ] incluindo as indústrias de base".
Segundo Teixeira et al. (2010, 129): "o que seria inicialmente uma disputa econômica mostrou-se, antes
de tudo, um enfrentamento político entre duas concepções de Estado e sociedade. Quem ganhou? Difícil
dizer". A dúvida entre sobre quem venceu ou quem foi vencido permaneceu porque do ponto de vista
teórico, Eugênio Gudin mostrava-se mais preparado do que Roberto Simonsen, a ponto de Gudin elaborar
um programa econômico de cunho liberal inédito para o Brasil. O pensamento de Simonsen "pairou sobre
um vazio teórico, dificuldade que seu espírito predominantemente político e alheio às acadêmicas de ciências
econômicas lhe permitiu simplesmente ignorar" (BIELSCHOWSKY, 1996, 87). Por outro lado, deve-se
levar em conta que Simonsen se utilizava de grande material histórico para ressaltar a importância do
protecionismo e da intervenção estatal para promover os processos de industrialização e o enfrentamento
de crises, usando exemplos retirados das experiências americana, soviética e outras (LEÃO et al., 2015).
Na década de 30, o processo de industrialização no Brasil foi discutido a partir de duas propostas teóricas
distintas. Alguns entenderam que a industrialização brasileira nasceu da crise do setor exportador e com

1
2

O volume possui uma única edição brasileira, de 1931, realizada pelo CIESP, possivelmente por inciativa do próprio Roberto Simonsen (Teixeira et al., 2010).
Vale ressaltar que as ideias dos dois autores que mais influenciaram Roberto Simonsen, foram retomadas pela Comissão Econômica da América Latina (Cepal) a partir da década de 1950, numa
tentativa de apresentar fundamentos que, teoricamente, permitissem explicar as diferenças entre índices de produtividade das indústrias estabelecidas nos países pobres e ricos, assim como, os ganhos
obtidos a partir de suas relações comerciais.

3

Uma crítica à teoria das vantagens comparativas de David Ricardo.
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certo tipo de intervenção do Estado. Outros, no entanto, entenderam que a expansão das exportações foi
decisiva para impulsionar a indústria brasileira. Para Saes (1989), a questão era: a crise do setor exportador propiciou o crescimento da indústria brasileira? Ou foram as exportações que criaram condições para
o desenvolvimento industrial do país? No centro do debate sobre a industrialização na Primeira República
estavam duas propostas teóricas: a "Teoria dos Choques Adversos"e a "Industrialização Induzida pelas Exportações". Ao incorporar a Teoria dos Choques Adversos, Simonsen (1973), propôs que a Primeira Grande
Guerra Mundial foi decisiva para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Simonsen não acreditava que
a Primeira Guerra teria definido a origem da indústria brasileira. No entanto, entendeu que o respectivo
conflito provocou notável diversificação de produtos. Além disso, as dificuldades de abastecimento para
atender as necessidades de consumo interno naquele momento, estimularam o nascimento de pequenas
indústrias, principalmente no Estado de São Paulo (SAES, 1989).
Warren Dean (1971) formulou uma crítica à proposição de que a indústria brasileira cresceu substancialmente durante a Primeira Guerra Mundial e também à ideia de que foi durante as crises do setor
externo que a indústria brasileira mais se expandiu. Dean divergiu de Roberto Simonsen, concluindo que
a Primeira Guerra não foi por si mesma estimulante à indústria paulista nacional. Para ele, os influxos
de capital "ocorreram, principalmente, em virtude do aumento das exportações de manufaturados como
carne congelada, açúcar refinado e tecidos de algodão" (DEAN, 1971, 104). O autor também refuta a
tese de que a desvalorização cambial pudesse favorecer a indústria nacional em tempos de crise. Segundo
Dean (1971) a crise ocorre porque há uma queda na demanda interna como consequência da diminuição da
renda interna, a qual declina em virtude da queda nas exportações e no encarecimento das importações de
matérias-primas, máquinas e matérias auxiliares; recursos necessários para o dinamismo do setor industrial.
Seguindo as premissas que estruturavam seu pensamento desenvolvimentista, Roberto Simonsen entendia que o Estado exercia papel fundamental no processo de industrialização do país. Também acreditava
que o desenvolvimento da indústria por si só criava condições para superação da pobreza, cabendo ao
Estado estabelecer ações planificadas e coordenadas, já que a atividade industrial não se desenvolveria,
simplesmente, através das livres forças de mercado. Curado (2012) entende que o frágil desenvolvimento
do capital privado nacional e as barreiras existentes para sua atuação em diversas atividades econômicas
eram elementos centrais do argumento de Simonsen em defesa da intervenção estatal.
Simonsen entendia que o Brasil estava atrasado porque não possuía elementos de racionalização capazes
de propor e executar soluções para os problemas nacionais. Considerava o Brasil um país pobre que não
possuía riquezas que se sobressaíssem ao café4 , enquanto as demais produções agrícolas não encontravam
qualquer respaldo para se desenvolverem, nem financeiro, nem técnico; mantinham-se dessa forma, o
aumento das desigualdades sociais e os altos índices de pobreza (DE FREITAS JUNIOR, 2013).
Nessas condições seria preciso definir uma política de industrialização que colocasse o Brasil no caminho
de um desenvolvimento sustentável. A esse respeito, Simonsen (1931, 41), pronunciou:
É numa política industrial fundada em bases racionais adequadas às condições de nosso meio
que teremos que ir buscar, principalmente, a produção dos valores em bens sociais de que
necessitamos para o rápido aumento de nosso poder aquisitivo e porque não dizê-lo, com os
benefícios reflexos de adiantamento de processos de trabalho que a industrialização sempre
conduz.
Simonsen imaginava que a industrialização só prosperaria se reunisse mecanismos de sustentação como
a adoção de protecionismo científico5 e a presença de um sistema bancário que financiasse as indústrias
e permitisse a oferta de investimentos e garantias necessárias à produção. A política de industrialização

4
5

Produto a que Simonsen se referia como "o bem social", capaz de gerar riqueza, mas que, no entanto, encontrava seus limites em termos de comércio internacional (DE FREITAS JUNIOR, 2013).
Termo usado com frequência nas publicações escritas após a publicação da obra de Manuel Manoilesco (1931). Para o autor, o protecionismo que permite o desenvolvimento das nações, é o único
instrumento que garante que problemas no comércio internacional sejam enfrentados. Nas palavras do autor (1931: 130): "o protecionismo jamais permite que se impeça, por meio de proibições de
saída, a livre circulação de matérias primas; ele se propõe simplesmente a assegurar o mercado interno para certos produtos manufaturados. Favorece, pois, a utilização no local das matérias primas,
facilitando uma descentralização das indústrias superiores no mundo".
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também deveria prosseguir de forma integrada (através de conjunto de empresas grupos)6 , estabelecendo
assim condições para ultrapassar as barreiras do subdesenvolvimento.
O aprofundamento da política desenvolvimentista brasileira nos 50 definiu as condições sociais e econômicas do país nas três décadas seguintes. O fortalecimento do mercado interno e a continuidade do processo
de substituição de importações iniciado nos anos 30 com o apoio do Estado, orientaram as políticas de
desenvolvimento do Brasil até início dos anos 80; o que leva a crer que os pressupostos de Simonsen
sustentaram-se. Ao longo do tempo, o pensamento de Roberto Simonsen estaria sendo revelado dentro do
seguinte contexto: mesmo sem haver uma estratégia que coordenasse os instrumentos de ação do Estado
para industrializar o Brasil, foi com base nas ações do próprio Estado através de políticas que permitiram
simultaneamente a expansão setorial e o desenvolvimento econômico e social que os primeiros passos em
direção ao planejamento industrial foram ensaiados7 . Na prática, o Estado buscou ampliar e diversificar
a produção em setores estratégicos da economia brasileira, propondo dentro de um determinado limite,
mecanismos para promoção do desenvolvimento econômico.
Mas, os argumentos de Simonsen merecem ressalvas? Apesar da importância das proposições de Roberto Simonsen para os projetos de industrialização do Brasil, seu o ideário desenvolvimentista revelou
alguns equívocos, entre eles, Bielschowsky (1996) destaca: a) apesar do notório crescimento e de transformações estruturais significativas, a miséria permaneceu, juntamente, com a concentração da renda e
as desigualdades sociais; b) Simonsen esperava forte apoio financeiro dos Estados Unidos, fato que não
ocorreu. Pode-se dizer que as propostas de Roberto Simonsen sobre a forma de financiamento dos projetos
desenvolvimentistas foram menos elaboradas. No início da década de 30, Simonsen defendia a ideia de que
era preciso criar bancos industriais e aproveitar o final da Segunda Grande Guerra para reivindicar ajuda
financeira dos Estados Unidos. Para Bielschowsky (1996), essa era uma opção um tanto otimista que, sem
dúvida, esteve sujeita a revolta de Simonsen com o Plano Marshall. Segundo (De Freitas Junior, 2013),
Simonsen achava que não existia a possibilidade material de promover a recuperação europeia à custa da
pobreza local sem que isso aumentasse ainda mais o grau de pobreza dos países latino-americanos.

3. Paul Narcyz Rosenstein-Rodan
Estudante em Viena na década de 1920, Paul Narcyz Rosenstein-Rodan (1902-1985) começou seus estudos
em economia abordando a teoria austríaca da demanda do consumidor. Mas, foi na área de desenvolvimento
econômico que residiu sua maior contribuição à teoria econômica. Em 1934, publicou: "The Role of Time
in Economic Theory". Nesse trabalho, o autor abordou três questões referentes ao papel do "tempo" na
Economia. Primeiramente, discutiu a importância do "tempo" à realização da atividade econômica. Em
seguida, tratou esse elemento como um bem econômico o "tempo" poderia ser escasso diante da execução
de diferentes atividades. Por último, relacionou esse mesmo elemento com a velocidade de ajustamento dos
mercados para Rodan, esse era um ponto relevante no estudo sobre desenvolvimento econômico devido à
ocorrência das mudanças conjunturais em um sistema econômico.
Em 1943, o autor publica o artigo: Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe,
documento-base à elaboração de pesquisas sobre desenvolvimento econômico nesta década e em décadas
subsequentes. O artigo parte do pressuposto de que a formação de capital e a industrialização têm capacidade para gerar o desenvolvimento econômico nos países subdesenvolvidos. O trabalho ainda trouxe
características importantes sobre o planejamento e a forma de intervenção do Estado à realização dos

6

Importantes grupos econômicos brasileiros surgem entre as décadas de 40 e 60: Cia Siderúrgica Nacional; Cia Vale do Rio Doce; Bradesco S.A.; Odebrecht S.A.; Sadia S. A.; Petrobrás S. A.; Usiminas
S. A., entre outras (ALADRIGHI; POSTALI, 2010).

7

Em relação às politicas do Estado que permitiram de forma simultânea a expansão setorial e o desenvolvimento econômico e social no Brasil a partir dos anos 30, sugere-se a leitura de: Furtado (1959);
Fishlow (1972); Villela; Suzigan (1973); Suzigan (1976); Malan; Bonelli (1977); Fonseca (1989); Abreu et al. (1990); Curado (2012); Villela; Castro (2014).
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projetos de desenvolvimento. Segundo Silva (2005, 9): "ideias que acabaram sendo comuns aos teóricos do
desenvolvimento de sua época como William Arthur Lewis"8 .
Nesse trabalho de 1943, Rodan apresentou a teoria de desenvolvimento conhecida como "big-push" (grande
impulso). Com base nesta teoria, o autor argumentou que a indústria como um todo deveria ser tratada
e planejada como uma entidade maciça (empresas ou grupos). O autor sustentou este argumento citando
que o "produto marginal social" de um investimento é sempre diferente do seu "produto marginal privado";
e quando um grupo de indústrias é planejado conjuntamente e de acordo com seu produto marginal social,
a taxa de crescimento da economia é maior do que ela era no anteriormente (SILVA, 2005).
Quanto às ações em prol do desenvolvimento econômico, Rodan era contrário à abordagem gradualista e
incremental defendida pela teoria tradicional baseada nas interações de equilíbrio estático. Defendia a ideia
de que os países atrasados precisavam de grande impulso inicial de investimento industrial para vencer o
atraso e ingressar numa fase de crescimento equilibrado e autossustentado (TEIXEIRA et al. 2010). Além
disso, seria preciso a expansão simultânea de várias indústrias, gerando renda em diversos setores para que
a demanda pelo produto de qualquer indústria, isoladamente, pudesse ser sustentada.
Rodan preocupou-se com o excesso da população agrária nas regiões deprimidas, onde 25 % dos trabalhadores estavam desocupados e impedindo o bom funcionamento dos princípios da divisão internacional
do trabalho (SILVA, 2005). Diante dessa preocupação, o autor apresentou duas propostas alternativas:
encaminhar a mão-de-obra excedente até o capital (emigração) ou encaminhar o capital até a mão de obra
(industrialização). Os custos de transporte vinculados à segunda alternativa foram tratados por Rodan
como insignificantes9 (SILVA, 2005). Nas palavras do próprio Rosenstein-Rodan (1943, 1):
O desperdício de trabalho não é de modo algum confinado a países industriais ricos. É consideravelmente maior em países agrários pobres. Se os princípios da divisão internacional do
trabalho devem ser aplicados, o trabalho deve ser transportado para o capital (emigração),
ou o capital deve ser transportado para o trabalho (industrialização). Do ponto de vista da
maximização da renda mundial, a diferença entre essas duas formas é apenas um dos custos
de transporte, e pode ser assumido como insignificante. A emigração e o reassentamento, no
entanto, apresentariam tantas dificuldades em áreas de imigração (e em áreas de emigração)
que não podem ser consideradas viáveis em larga escala. Uma parte muito considerável da
tarefa terá que ser resolvida pela industrialização.
Ao se decidir pela industrialização, duas propostas de viabilidade deveriam ser analisadas. A primeira
proposta referiu-se a adoção do modelo em que os países da Europa Oriental e Sul-Oriental realizariam
uma industrialização por conta própria, sem investimento internacional e através da integração vertical
de todos os tipos de indústrias o chamado de modelo russo. A segunda alternativa apresentava um
modelo orientado para a inserção das respectivas regiões na economia mundial através de investimentos
internacionais ou empréstimos de capitais.
Em relação à primeira alternativa, Rodan (1943, 2), expôs os problemas que deveriam ser enfrentados a
partir de sua implantação: "[. . . ] a região teria um crescimento lento devido ao suprimento de capital ser
realizado por fontes internas e, consequentemente, sacrificaria o consumo da população, impondo esforços
não necessários à economia e a sociedade de um modo geral". Além disso, haveria uma redução da divisão
internacional do trabalho, devido à independência promovida em relação ao restante da economia mundial
o que por sua vez caracterizaria um maior empobrecimento locacional.
Para Rodan a segunda alternativa de industrialização apresentava vantagens significativas: a) o menor
sacrifício do consumo; b) uma menor tensão social que seria ocasionada diante de um aumento de renda
salarial, gerada pelo emprego daqueles trabalhadores que faziam parte da população agrária excedente; c) a

8

As recomendações políticas que emanam da teoria do grande impulso são exibidas no livro de Lewis, "The theory of economic growth". Nele o autor ressalta que: "nos programas de desenvolvimento
todos os setores da economia devem crescer simultaneamente, de modo a manter um equilíbrio adequado entre a indústria e a agricultura e entre a produção para consumo doméstico e a produção
para exportação" (LEWIS, 1955: 283).

9

Segundo Silva (2005:10) Rodan entendeu que "uma emigração em larga escala seria problemática e a questão do excesso de população agrária teria mesmo de ser resolvida pela industrialização".
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boa aplicação dos princípios da divisão internacional do trabalho, levando em consideração a especialização
já promovida em regiões subdesenvolvidas e um melhor aproveitamento das indústrias de base das nações
mais desenvolvidas.
Segundo Rodan, as dificuldades oriundas dos problemas institucionais, certamente, levariam a participação do Estado nos projetos de industrialização. O autor (1943: 254), ressaltou que: "[. . . ] a supervisão
e as garantias estatais podem, portanto, reduzir substancialmente os riscos e, por essa razão, constituem a
condição sine qua non de investimento internacional em escala bastante grande. A participação ativa do
Estado na vida econômica é um novo fator que deve ser levado em conta". Fica estabelecida, dessa forma,
a verdadeira noção de "participação do Estado na economia" para Rodan.
Ainda com base no segundo modelo, o primeiro passo rumo à industrialização seria o de "habilitar"
a mão de obra, transformando os camponeses em operários industriais (SILVA, 2005). O responsável
pelo treinamento da mão-de-obra deveria ser um conjunto de indústrias denominado Truste Industrial da
Europa Oriental (T.I.E.O.); isso porque não seria lucrativo para um empresário fazê-lo individualmente
(RODAN, 1943). Nas palavras de Rodan (1943: 254):
Não é lucrativo para um empresário privado fazer inversões no treinamento da mão de obra.
Não há hipotecas sobre operários e o empresário que investir no treinamento de pessoal pode
perder seu capital se os operários contratarem emprego com outra empresa. Embora este
treinamento não seja boa aplicação de capital para a empresa privada, é o melhor tipo de
investimento para o Estado. É também bom investimento para o conjunto de indústrias a ser
criado, quando consideradas como um todo, ainda que possa representar custos irrecuperáveis
para uma unidade menor.
Contudo, na visão de Rodan, o motivo mais importante para a criação do Truste como unidade de investimento planejado em larga escala seria a complementação das diferentes indústrias, reduzindo assim o risco
de insuficiência da demanda e os custos associados a esse risco.
Em 1984, Rodan apresenta o trabalho intitulado "Natura facit saltum: analysis of the disequilibrium
growth process". Nesse trabalho, Rosenstein-Rodan escreveu que se fosse dar uma caracterização aos seus
pensamentos sobre desenvolvimento, seria "natura facit saltum" a natureza faz um salto, o oposto do
lema "Natura non facit saltum" que Alfred Marshall achou apropriado para a economia (ROSENSTEINRODAN, 1984). Rodan mencionou que a proposta inicial no artigo de 1943 não foi a de propor uma teoria
tradicional de equilíbrio estático, mas sim a de estabelecer uma análise do processo de crescimento com
desequilíbrio. Para ele, isso era essencial para entender os problemas de desenvolvimento econômico.
Na verdade, em "Problems of industrialization of Eastern and South-eastern Europe", Rodan tentou
estudar o caminho dinâmico em direção ao equilíbrio e não apenas as condições que deveriam ser satisfeitas
no ponto de equilíbrio. Segundo Rodan (1984, 208):
O que importa é "a curva de busca". A curva de perseguição mostra o caminho dinâmico em
direção ao equilíbrio - não apenas as condições no ponto de equilíbrio. Os pontos de equilíbrio
são como uma bússola mostrando direção do Polo Norte ou do Polo Sul, sem implicar que
se esteja no Polo Norte ou no Polo Sul. Estamos, portanto, preocupados não apenas com a
questão da existência de equilíbrio, mas com as possibilidades de inexistência de equilíbrio.
Segundo Rodan (1984) ele havia apresentado quatro inovações e se viu surpreso diante das críticas negativas inicialmente direcionadas a essas inovações, já que, posteriormente, passaram a ser amplamente
aceitas. Primeiramente, Rodan apresentou uma discussão sobre o "excesso de população agrária" (desemprego disfarçado), alegando que apesar de sua fraqueza, essa condição pode representar uma fonte de
desenvolvimento e força. No que diz respeito à segunda inovação, Rodan discutiu o conceito de economias
externas "pecuniárias" que seriam responsáveis pela formação de economias de escala. Para aproveitá-las
era preciso realizar investimentos simultâneos em várias indústrias complementares. A terceira inovação
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se referiu à necessidade de construir um grande bloco indivisível de capital social ou infraestrutura, patrocinado por investimentos públicos, pois a iniciativa privada não se sentiria motivada para concluir essa
tarefa a tempo. Para Rodan, esse era um ponto importante, pois revelava que o mecanismo de mercado
por si só não levaria à criação de capital social e por isso deveria ser patrocinado, planejado ou programado
com investimento público. A quarta inovação envolveu as "economias externas tecnológicas", as quais
deveriam ser incorporadas adequadamente como meio de produção.
As inovações apresentadas por Rodan são na verdade a essência do modelo "big push" desenvolvido
entre os anos 40 e 50. A teoria desenvolvida por Rosenstein-Rodan conquistou tanto adeptos, quanto
opositores; e todos buscaram explorar alternativas para o subdesenvolvimento das economias periféricas10 .
Num dos capítulos de "Natura facit saltum", Dragoslav Avramovic (1984) apresenta o que ele identificou
como: "a evolução de Paul Rosenstein-Rodan". Para Avramovic, Rodan evoluiu da condição de um teórico
neoclássico, para protagonista de uma mudança estrutural massiva e organizada.
Murphy et al. (1989) através do artigo: Industrialization and the Big Push (1989), exploraram a ideia
de Rodan de que a industrialização simultânea de muitos setores da economia pode ser lucrativa para todos
eles. Para os autores (1989) uma empresa investidora pode beneficiar outras empresas ao usar determinada
infraestrutura, ajudando a cobrir os custos fixos assumidos pela proprietária desse recurso. Nesse caso, o
grande impulso à industrialização estabelece uma mudança de um equilíbrio ruim para um equilíbrio bom,
onde todos os mecanismos de transmissão ajudam a gerar o grande impulso; um fenômeno relevante para
os países menos desenvolvidos (MURPHY, et al. 1989).
Bjorvatn e Coniglio, assim como, Fernandes e Moreira, estão entre os pesquisadores contemporâneos
que procuraram renovar as discussões sobre desenvolvimento. Para Bjorvatn; Coniglio (2012) o papel do
governo na industrialização continua sendo fortemente debatido. Para eles, alguns veem o governo como
uma instituição fundamental para o alcance do desenvolvimento, enquanto outros veem o governo como
um obstáculo a esse objetivo. A partir dessas duas formas de enxergar a relação entre Estado e desenvolvimento, os autores (2012) construíram um modelo explicando que mesmo diante de uma política industrial
altamente ineficiente, pôde-se alcançar o desenvolvimento a partir de grandes impulsos de investimento.
Além disso, mostraram que uma extensa intervenção governamental é mais provável de ser bem-sucedida
quando o nível inicial de desenvolvimento é baixo.
Fernandes; Moreira (2015), utilizando as contribuições teóricas de Rodan, pesquisaram a respeito de
uma solução para uma armadilha de lucratividade e o posterior avanço de uma economia em direção a
elevados níveis de renda resultantes do "big-push". Segundo os autores o grande impulso permitiria que
uma escala mínima de capital fosse gerada e retornos crescentes sobre o trabalho, advindos dos ganhos
de aprendizagem, surgissem. Para eles, esses ganhos seriam fundamentais, pois permitiriam que processo
de industrialização guiasse a economia em direção a elevados níveis de renda (FERNADES; MOREIRA,
2015).
Albert Hirschman foi um dos opositores a teoria do big push. Em seu trabalho intitulado The Strategy of
Economic Development (1958), o autor discorda da doutrina do "crescimento equilibrado". Para Hirschman
(1958), a teoria falha como teoria do desenvolvimento, já que o desenvolvimento, presumivelmente, significa
o processo de mudança de um tipo de economia para algum outro tipo mais avançado. Tal processo é
impossível de ser alcançado pela teoria do crescimento equilibrado, dada a dificuldade de entender como o
"equilíbrio do subdesenvolvimento" pode ser dividido em qualquer ponto (HIRSCHMAN, 1958).
Contemporaneamente, outros economistas pronunciaram-se contra o modelo proposto por Rodan e seus
apoiadores. Matsuyama (1992), por exemplo, concluiu que lógica do crescimento equilibrado proposto pelo
modelo big push em si não é uma justificativa para o planejamento central, a menos que seja difícil conseguir
uma expansão coordenada em diferentes setores por meio de respostas espontâneas de empreendedores no
setor privado.

10

De um modo geral, a condição periférica refere-se a um conjunto de economias nacionais subdesenvolvidas que estão integradas aos grandes centros do capitalismo moderno, que por sua vez, são
constituídos por sistemas multinacionais, formados por países com um processo de industrialização amadurecido (sistema central) e por países com economias subdesenvolvidas (sistema periférico)
(SANDRONI, 2003).
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O trabalho de Rodriguez-Clare (1996), apresenta uma abordagem alternativa ao modelo de Rodan
(1943). Rodriguez-Clare supõe que ao contrário dos modelos introdutórios, a economia está aberta ao
comércio internacional de bens finais. Assim, o mercado interno desempenha um papel crítico devido à
importância dos insumos internos na produção de bens finais. O obstáculo ao desenvolvimento surge da
"divisão superficial do trabalho no setor de bens intermediários, e não da restrição imposta pela baixa
demanda doméstica" (RODRIGUEZ-CLARE, 1996, 8).
Já Bateman et al. (2009), ressaltam que o modelo de desenvolvimento idealizado por Rosenstein-Rodan
foi inicialmente motivado pela reconstrução pós-guerra da Europa Oriental. Segundo os autores, a teoria
parece ter aplicação empírica limitada, tanto que foi amplamente abandonada no início dos anos 1960 e
ressuscitada nos 80 e 90 sem que apresentasse exemplos reais sobre a infusão de investimento ajudando a
"empurrar" uma economia para um equilíbrio de industrialização de alto nível (BATEMAN, et al., 2009).

4. Pontos de convergência entre os pensamentos de Roberto Simonsen e Rosenstein- Rodan
Entre as décadas de 30 e 40, a Grande Depressão e Segunda Grande Guerra impuseram às sociedades
modernas do século XX experiências terríveis. Criou-se um ambiente propício à realização de grandes
debates a respeito de prosperidade, reconstrução democrática e desenvolvimento econômico em níveis
globais.
Envolvidos por essa atmosfera de preocupação, Simonsen e Rodan defenderam a industrialização como
forma de lidar com o subdesenvolvimento nas economias atrasadas. Para eles, essas regiões deveriam ser
favorecidas por processo de industrialização capaz de diminuir as desigualdades sociais e os altos índices de
pobreza. Simonsen acreditava que o Estado teria papel fundamental nesse processo através de uma relação
mais direta com setor produtivo, criando ações planificadas e coordenadas que não deveriam ser realizadas
somente pela iniciativa privada. Na prática, além de ressaltar a importância do protecionismo, Simonsen
acreditava que o Estado deveria intervir promovendo incentivos à acumulação privada e realizando a
arbitragem entre o capital doméstico e estrangeiro. Rodan ressaltava a importância do Estado diante das
dificuldades criadas por problemas institucionais (instabilidades e incertezas conjunturais). Dessa forma, o
Estado seria capaz de diminuir os riscos a serem assumidos pelos investidores internacionais. Para Rodan,
o Estado também seria responsável pelo treinamento da mão de obra. Como fora ressaltado, essa não seria
uma tarefa a ser cumprida exclusivamente pela iniciativa privada.
No que se refere à intervenção do Estado, o ponto de convergência entre as ideias dos dois pensadores
ocorre a partir do momento em que tanto Simonsen, quanto Rodan acreditam que presença do Estado é um
fator essencial para realização dos projetos de industrialização. Possivelmente, esse ponto de convergência
não será observado se o foco da análise estiver direcionado apenas à forma de intervenção. Ou seja, a
convergência de ideias deve-se aceitação do Estado como agente interventor e não necessariamente às
formas de intervenção.
Os dois autores construíram seus pensamentos a partir de uma evolução em termos de perspectivas
teóricas. Simonsen e Rodan entendiam que os países mais atrasados precisariam de um grande impulso "bigpush", nas palavras de Rodan para gerar resultados que possibilitassem às economias menos desenvolvidas
alcançarem o desenvolvimento autossustentável. Na ideia dos dois autores isso só seria possível se a
indústria resolvesse não investir isoladamente, pois dentro de seus respectivos limites territoriais, a maioria
dos mercados não apresenta tamanho suficientemente grande para permitir o crescimento da empresa
em apenas uma indústria. Dentro dessa perspectiva, as ideias de Simonsen e Rodan convergiram para
o ponto em que ambos sugeriram a expansão simultânea de investimentos industriais para gerar um
efeito multiplicador em vários setores e dar sustentação à demanda pelo produto de qualquer empresa
individualmente.
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Embora Simonsen ressaltasse a importância do protecionismo e do desenvolvimento do mercado interno e
Rodan rejeitasse a estratégia de autossuficiência ou uma estratégia de industrialização voltada para dentro,
as ideias dos dois pensadores convergiram para o ponto em que ambos acreditavam que a industrialização
impulsionaria o setor agrário. Para ambos, esse era um passo importante para em direção ao desenvolvimento das economias menos desenvolvidas. Considerado um setor importante à entrada de recursos
através das exportações, no contexto das regiões menos desenvolvidas, o setor agrícola mostrava-se incapaz de contribuir para reduzir a pobreza. Simonsen entendeu que a absorção da mão de obra excedente só
ocorreria a partir da implantação de uma política industrial que permitisse aumentar o poder aquisitivo e
os benefícios da força de trabalho. Segundo ele, isso só poderia acontecer com o desenvolvimento industrial.
Rodan, por sua vez, procurou alternativas ao problema do desemprego no setor agrícola, sugerindo a entrada de investimentos internacionais ou empréstimos de capitais. Segundo ele, essas opções apresentariam
vantagens importantes, entre elas o aumento da renda interna e a diminuição das desigualdades sociais
como resultado do aumento dos postos de trabalho ocupados por uma mão de obra em pleno processo de
especialização e da geração de ganhos de escala alcançados a partir do aproveitamento das indústrias de
base, já consolidadas nos países desenvolvidos.

5. Considerações finais
O tempo, a distância e a forma de enfrentamento dos problemas estruturais próprios das economias menos
desenvolvidas são elementos que podem ajudar a explicar porque não há referências à Rodan nos trabalhos
de Simonsen, ou à Simonsen nos trabalhos de Rodan. No entanto, revendo alguns dos principais trabalhos
dos dois autores foi possível determinar a convergência de ideias entre eles.
Resumindo, tanto Simonsen quanto Rodan defendiam a industrialização como forma de lidar com as
desigualdades sociais e a pobreza nas regiões periféricas. O processo de industrialização, por sua vez,
deveria se desenvolver com a participação do Estado.
Simonsen e Rodan lidaram com ambientes institucionais instáveis e mercados incompletos que não
apresentavam as dimensões adequadas para que as indústrias investissem isoladamente. Para eles, era necessário que o setor industrial expandisse suas atividades simultaneamente, gerando efeitos multiplicadores
em vários setores e dando sustentação à demanda pelo produto de qualquer empresa individualmente.
As regiões estudadas por Simonsen e Rodan apresentavam problemas estruturais próprios das economias atrasadas. O setor agrícola apresentava problemas relacionados com as características da exploração
e produção, que por sua vez, estavam condicionados pela baixa diversificação, incapacidade técnica e as
dificuldades de financiamento. Fatores que levavam o setor a ser incapaz de absorver a mão de obra em
excesso (desemprego) e gerar renda suficiente para combater a pobreza. Segundo os autores, a industrialização impulsionaria a agricultura; juntas, passariam a contribuir para o crescimento econômico e a
dinâmica distribucional nas regiões mais pobres. Assim foram estabelecidos os pontos de convergência
entre os pensamentos de Roberto Simonsen e Rosenstein-Rodan.
Este trabalho enfrentou o desafio de aproximar dois gigantes do pensamento que, em geral, são estudados separadamente. Anacronismos podem ocorrer diante de um relato histórico. Acredita-se que este
trabalho não tem essa característica, pois apesar dos elementos supracitados que podem explicar a ausência
de referências entre as obras dos autores, foi possível apresentar argumentos que comprovam a convergência entre os pensamentos de Roberto Simonsen e Paul Narcyz Rosenstein-Rodan ante os projetos de
desenvolvimento econômico.
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Resumo
O propósito deste artigo é analisar o pensamento econômico de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu (1756-1835), considerado um
dos principais críticos do sistema colonial português e um dos formuladores da política econômica de D. João VI no Brasil. Objetivouse resgatar as principais propostas e influências teórico-filosóficas para a definição de um projeto reformista das relações entre Portugal e
Brasil. Por meio de ampla revisão bibliográfica acerca do período histórico e delimitação dos principais conceitos e teorias e da investigação
das principais obras do autor publicadas entre 1800 e 1810, a pesquisa buscou identificar as influências que o autor recebeu das principais
correntes do pensamento econômico europeu, tais como os mercantilistas, a fisiocracia francesa e o pensamento liberal do século XVIII. A
análise identificou que o Visconde de Cairu foi um teórico de seu tempo, considerando o contexto histórico vivenciado, contribuindo para a
reformulação das relações entre a metrópole lusa e sua colonia na América.
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Abstract
The purpose of this article is to analyze the economic thought of José da Silva Lisboa, the Viscount of Cairu (1756-1835), who was considered
one of the main critics of the Portuguese colonial system and one of the formulators of the economic policy of King João VI in Brazil. The
methodological procedure included: investigation of the major works of this author, published between 1800 and 1810, considering the main
proposals and theoretical influences upon him in his endeavor to rebuild the relations between Portugal and Brazil. Furthermore, we sought
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1. Introdução
mais de trezentos anos o Brasil teve sua economia e sociedade submetidas ao regime mercanD urante
tilista português. Seu descobrimento e colonização, na verdade, se inscrevem como um episódio da

expansão marítima europeia com vistas a ampliar o comércio continental: real sentido da ocupação das terras americanas (Prado Jr., 1977). Reconhecida posteriormente como era mercantilista, identifica-se com as
políticas e práticas dos estadistas europeus com vistas à construção dos estados modernos (Braudel, 1983).
Na compreensão do autor a esse tempo, precisamente no século XVI, a ação coletora e distribuidora dos
Estados absolutistas europeus fez deles os maiores empreendedores; "porque não chega para a sua tarefa:
para fazer a guerra, receber os impostos, administrar os seus negócios, fazer justiça, tem de se apoiar nos
homens de negócios e nos burgueses a procura de promoção social. Mas, mesmo isso é um sinal de sua
força"(Braudel, 1983, 497).
Daí advém sua principal característica enquanto doutrina econômica elaborada pelos "homens de Estado" que se ocupavam do aconselhamento das casas reais europeias: o pragmatismo, a busca em responder
de forma racional (por meio de princípios e cálculos) a problemas específicos de política econômica envolvendo Estado e empresa mercantil. Resulta também o conceito de riqueza que identificava o poder do
Estado na sua capacidade de entesouramento ou acúmulo de metais preciosos, pois esse tesouro era a
medida de sua aptidão para manter o exército e a burocracia que lhes sustentavam.
A versão mais primitiva caracterizou-se pelo metalismo ou bulionismo espanhol e se firmou com a
descoberta das grandes jazidas de ouro na América e a crença na necessidade de controle rigoroso dos
fluxos comerciais e monetários de forma a impedir a evasão dos metais do reino através das importações.
O arrazoado de Luiz Ortiz de 1558 "Para que a moeda não saia do reino" constitui verdadeiro compêndio
de regras e sanções para municiar o intervencionismo e evitar as fraudes. Mais tarde percebem que
para controlar os fluxos é preciso promover as exportações e garantir uma Balança Comercial favorável,
concepção que evoluiu na defesa do industrialismo e estímulo à produção manufatureira.
Outro grande empreendimento da era mercantilista foi o colonialismo, um de seus aspectos mais salientes, na acepção de Novais (1984): a exploração das riquezas agrícolas das áreas tropicais para incrementar
o comércio europeu. Portugal e Espanha foram pioneiros nesta empreitada, cuja dominação foi constantemente ameaçada pelas três potências que mais cresciam na época: Holanda, França e Inglaterra. O caráter
espoliativo da empreitada colonial e o cenário de disputa acirrada que se estabeleceu na era das conquistas
demandou a edificação de um conjunto de regulamentos, regras e restrições que regiam as relações de
dominação político-econômicas entre os Estados soberanos e seus domínios coloniais. Em linhas gerais
"encontramos o mesmo princípio fundamental que liga estreitamente a riqueza e o poderio da nação à importância dos metais preciosos que ela possui; a mesma preocupação essencial em assegurar uma favorável
balança de comércio" (Hugon, 1970, 82). Na prática, porém, as ideias mercantilistas foram matizadas pelas
peculiaridades naturais, socioeconômicas, políticas e culturais dos processos de ocupação, das estratégias
das nações europeias e das relações que se estabeleceram com as populações nativas em cada território das
américas (Mello e Souza, 2006).
O sistema colonial desenvolveu formas diferenciadas de colonização1 , mas aquela que atendia plenamente
aos objetivos do mercantilismo foi a que permitiu o desenvolvimento de uma produção complementar à
europeia fornecendo um excedente líquido em metais preciosos ou produtos tropicais que serviam para
favorecer o comércio exterior, operado dentro das regras monopolistas do exclusivo metropolitano. O
sistema garantia à metrópole a apropriação máxima do excedente produzido, favorecendo as receitas do
Estado e a acumulação da burguesia mercantil privilegiada nas concessões para as práticas coloniais.
Assim, diferentemente dos entrepostos africanos e asiáticos nos quais as atividades dos europeus se
1

Furtado (2007) as classifica em três etapas distintas: a primeira consistindo basicamente na exploração da mão-de-obra nativa com o intuito de obter excedente líquido de produção de metais preciosos,
já a segunda se caracterizou pela produção de artigos agrícolas tropicais através de grandes empresas (Empresa Mercantil) que utilizavam mão-de-obra escrava. Na terceira etapa, emergia uma
economia muito similar a europeia, baseada na produção para o mercado interno, concorrente com a da metrópole, o que lhes valeu um desenvolvimento virtuoso que fugiu ao controle metropolitano.
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circunscreveram nos limites da circulação das mercadorias, "nas américas, a colonização promoverá a intervenção direta dos empresários europeus no âmbito da produção" (Novais, 1984, 48). O caráter mercantil
do empreendimento colonial, segundo o autor, mantém-se o mesmo e "marca profundamente o tipo de vida
econômica que se organizará nas áreas coloniais" (Novais, 1984, 48).
O sistema colonial entrou em crise na medida em que o capital industrial se tornou predominante e as
práticas e restrições mercantis passaram a entravar o seu avanço, corroborando as novas ideias fundamentadas no livre-cambismo: a crítica aos monopólios, privilégios e à escravidão. Desse modo, após cumprida
sua função histórica de auxiliar na promoção da acumulação primitiva de capitais que deu origem ao
capitalismo (Dobb, 1983), as relações metrópole-colônia entram em colapso.
Cabe considerar, entretanto, o outro lado da relação, afinal, conforme alertou Falcon (1996), se desconfiarmos da funcionalidade do esquema do comércio triangular Europa-América-África (manufaturasprodutos tropicais-escravos), controlado pelas metrópoles, veremos que o sistema colonial é antes de tudo
"comércio colonial"; e "que este era muito mais amplo, intenso, diversificado e complexo que o comércio
incluído no âmbito do exclusivo metropolitano" (Falcon, 1996, 237), haja vista que a empresa mercantil
colonial era um empreendimento relativamente grandioso que envolvia organização do trabalho, produção
e comercialização
Mais do que isto, como assevera Mello e Souza (2006), um oceano separava as elites coloniais e imperativos metropolitanos, de modo que há mais pragmatismo nas soluções administrativas locais do que
racionalidade mercantilista, "e fizeram-no de forma ambivalente: o enriquecimento desenfreado, os interesses escusos, o contrabando, as várias arbitrariedades e injustiças combinaram-se não raro com a busca de
soluções eficazes para crises econômicas e fiscais, a melhoria das condições de vida, o sonho da formação
política capaz de atender aos interesses do Reino e aos das conquistas" (Mello e Souza, 2006, 12).
Tais tensões ganharam força à medida que as populações coloniais cresceram e enriqueceram com a
descoberta do ouro principalmente, ao mesmo tempo em que se intensificaram "a concorrência estrangeira
e a impossibilidade de eliminá-la, o interesse das populações coloniais no contrabando", deteriorando o
regime dos monopólios. "Rompia-se, ao nível do sistema, a comunhão de interesses existente entre o
produtor colonial, o comerciante e a Coroa, garantida pelos monopólios e privilégios" (Costa, 1984, 71-72).
Assim, de acordo com a autora, as críticas do pensamento ilustrado ao mercantilismo se traduz no Brasil
na luta pela emancipação dos laços coloniais, mas suas formulações não alcançam aquela radicalidade do
pensamento liberal, haja vista a prevalência de uma classe dominante formada por grandes proprietários
rurais, cuja maior riqueza era constituída de sua escravaria; era preciso cautela para não colocar em risco
as bases de sustentação da empresa mercantil.
Ademais, seus anseios haviam sido em alguma medida atendidos desde a chegada da Corte Portuguesa
no Brasil em 1808 e a sequência de reformas liberais promovidas, sob o comando do Visconde de Cairu:
abertura dos portos, permissão do funcionamento de fábricas e manufaturas e a elevação do Brasil à
condição de reino unido, para ficar em alguns exemplos. As relações se tornam tensas quando o Rei é
obrigado a retornar em virtude da Revolução das Cortes em 1820, ao que se sucede uma série de investidas
no sentido do reatamento dos laços coloniais, principalmente dos privilégios de comércio. Em outros termos:
"a questão importante a respeito do Brasil é que ele se tornou econômica e politicamente independente
entre 1808 e 1820, enquanto desempenhava o papel de centro do Império Luso-Brasileiro. Tornou-se
independente em 1822 apenas depois do fracasso da experiência de centro imperial" (Maxwell, 2000, 187).
É nesse contexto que se pretende analisar neste artigo o pensamento de José da Silva Lisboa, o Visconde
de Cairu (1756-1835), em suas reflexões sobre as relações metrópole-colônia e contribuições para um projeto
de reforma do aparato regulatório que as constituía de forma a garantir a manutenção do sistema. O artigo
compõe-se de cinco seções, contando com esta Introdução e as Considerações Finais. Na seção 2, "O Antigo
Sistema Colonial" se recuperam as principais características do que se convencionou denominar o antigo
sistema colonial, e aborda-se a discussão acerca modo de produção colonial com base na mão-de-obra
escrava e o tráfico negreiro. Na seção 3, "A Crise do Sistema Colonial", discutem-se as principais causas
da crise do sistema colonial, com destaque para as relações Brasil-Portugal. A seção 4, "As formulações
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de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu", analisa as principais ideias econômicas do Visconde de
Cairu para harmonizar as relações metrópole-colônia. Por fim, a seção "Considerações Finais" sintetiza as
reflexões estabelecidas nos capítulos anteriores e conclui criticamente as formulações apreendidas por meio
da leitura das obras do autor objeto de estudo nesta pesquisa.

2. O Antigo Sistema Colonial
O maior empreendimento realizado pela aliança Estado-burguesia mercantil foi o colonialismo que, ao promover enorme fluxo de mercadorias e metais preciosos das novas áreas descobertas para o velho continente,
reverteu as dificuldades enfrentadas pelos monarcas em sua empreitada para fazer de seus reinos grandes
potências. Portugal e Espanha destacam-se nessa empreitada. "Portugal nos traz disto um exemplo frisante que para nós é quase doméstico", escreveu Prado Jr. (1977, 19): do processo de construção nacional a
partir da luta contra a invasão árabe que ameaçava toda a civilização europeia, Portugal emerge "um país
marítimo, desliga-se do Continente e volta-se para o Oceano que se abria para o outro lado; não tardará,
com suas empresas e conquistas no ultramar, em se tornar uma grande potência colonial" (idem).
Assim, segundo o autor, coube a Portugal o pioneirismo na expansão ultramarina, os melhores situados,
geograficamente, "no extremo da península que avança pelo mar":
Enquanto holandeses, ingleses, normandos e bretões se ocupam da via comercial recém-aberta,
e que bordeja e envolve pelo mar o ocidente europeu, os portugueses vão mais longe, procurando empresas em que não encontrassem concorrentes mais antigos e já instalados, e para
que contavam com vantagens geográficas apreciáveis: buscarão a costa ocidental da África,
traficando aí com os mouros que dominavam as populações indígenas (Prado Jr, 1977, 22).
Ao desbravar o litoral africano, os portugueses introduziram, em pequenas ilhas como Cabo Verde, a
lavoura canavieira e a pecuária, sustentadas pelo trabalho escravo africano. A experiência adquirida na
exploração do litoral africano seria posteriormente reproduzida na instalação da empresa agrícola no Brasil,
como lembra Furtado (2007), destacando dentre os fatores do êxito da empresa agrícola, o
bem organizado e lucrativo escambo que abastecia certas regiões da Europa de mão-de-obra
escrava. Mediante recursos suficientes, seria possível ampliar esse negócio e organizar a transferência para a nova colônia agrícola da mão-de-obra barata, sem a qual ela seria economicamente
inviável (Furtado, 2007, 9).
A concepção metalista, da riqueza como o entesouramento de ouro e prata, explica o extraordinário empenho dos colonizadores em descobrir jazidas na América. Como sustenta Novais (1984, p.48) "na América
espanhola será a mineração que permitirá o ajustamento das condições americanas aos estímulos da economia europeia, mas o caráter da empresa é evidentemente idêntico", ao comparar com a opção pela
colonização por meio da agricultura tropical feita pelos portugueses de modo a "valorizar economicamente
as terras descobertas".
A divisão do mundo entre Portugal e Espanha provocou a reação de outras potências, como França,
Holanda e Inglaterra, que se viram marginalizadas na partilha das terras. "Espanha e Portugal se creem com
direito à totalidade das novas terras, direito esse que é contestado pelas nações europeias em mais rápida
expansão comercial na época: Holanda, França e Inglaterra" (Furtado, 2007, 28). Como consequência,
haverá diversas invasões das possessões ibéricas na América, África e Ásia.
Ainda assim, essas nações também se atrasaram na expansão mercantil em relação às nações ibéricas2 .
De todo o modo, as "grandes navegações" modificaram significativamente o mundo até então conhecido.
2

França, Inglaterra e Holanda atravessavam uma grande instabilidade política e econômica: tanto a Inglaterra quanto a França saíram desgastadas da Guerra dos Cem Anos, e os ingleses ainda
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Uma das principais consequências da expansão europeia foi a adoção da política econômica mercantilista,
baseada no monopólio e no protecionismo. Costa argumenta que
Uma das bases fundamentais do Estado seria o princípio da regulamentação e da restrição,
aplicado em maior escala, através da proteção e do monopólio, com o objetivo de assegurar
ao capital comercial mercados mais amplos e seguros. A expressão teórica da aliança entre o
capitalismo comercial e o Estado seria o mercantilismo. (Costa, 1984, 67).
Dessa forma, a acumulação se dá na esfera da circulação de mercadorias e tem o intuito de fortalecer
o Estado Absolutista. Porém, para garantir a existência de uma balança comercial favorável, a qual se
formaria com a exploração de metais preciosos, era necessária uma reserva de mercado, que no caso, era
viabilizada pela posse de uma colônia, a qual, apesar de ser um território inteiramente novo, é escolhida
como "pátria adotiva" na medida em que "o solo é fértil, o clima favorável ou a situação conveniente para
o comércio" (Say, 1983, 195). Essa possibilidade deu origem ao Sistema Colonial, em que
as colônias são vistas como fontes de riquezas minerais ou agrícolas, devendo especializarse em produtos de difícil obtenção no mercado europeu [. . . ]. Um conjunto de regulamentos e
disposições progressivamente restritivos prendem a colônia numa teia de monopólios, privilégios
e taxas que resultam na sua total subordinação. (Costa, 1984, 68).
A função da colônia como pedra angular do sistema através do qual se configuraram a acumulação de
capitais e o fortalecimento do Estado também se ampara na definição de Novais (1984, 51) sobre a estrutura
do sistema, cuja "medula, seu elemento definidor, reside no monopólio do comércio colonial. Em torno
da preservação desse privilégio, assumido inteiramente pelo Estado, ou reservado à classe mercantil da
metrópole ou parte dela, é que gira toda a política do sistema colonial". O autor explica que nesse momento
ressurge "o caráter da exploração mercantil, que a colonização incorporou da expansão comercial, da qual
foi um desdobramento" (Novais, 1984, 51)3 .
O argumento de Costa (1984) sobre o papel das colônias enquanto garantia de reserva de mercado para a
metrópole cumpre a função dentro do sistema colonial e sob o regime de monopólio de comércio, que Novais
define como sendo a função histórica das colônias, "respondendo aos estímulos que lhes deram origem, que
foram a sua razão de ser, enfim, que lhes dão sentido" (Novais, 1984, 51). Ao comprar a preços mínimos da
colônia e revender a preço de mercado, ou ao adquirir o produto a preço de mercado na própria metrópole
ou continente europeu e revendê-lo na colônia a preços monopolistas, o caráter da exploração mercantil
reserva à burguesia metropolitana a exclusividade de acesso e garantia aos produtos coloniais, a qual se
apropria mais uma vez de lucros extraordinários (idem, 51-52). Por esse motivo a necessidade de proteger
e resguardar as terras coloniais de invasões de outras potências mercantis da época.
Com a abundância de terras veio o problema da mão-de-obra. No contexto da acumulação primitiva de
capital e o papel da colônia como reserva de mercado, "enquanto o trabalhador acumular para si mesmo
e isso ele pode enquanto permanecer proprietário de seus meios de produção a acumulação capitalista
e o modo capitalista de produção são impossíveis" (Marx, 1996, 385). Nas colônias, considerando-se que
as atividades operavam com baixo nível técnico e apoiadas fundamentalmente nos recursos terra e mão
de obra, a condição de colono ficava muito aberta, criando oportunidades ao estabelecimento de inúmeras
formas de exploração agrícola. No entanto, a vastidão das concessões demandava um enorme contingente
de braços para operá-las à despeito de ficarem ociosas e disponíveis a toda sorte de encampação.
Tanto Smith como Marx notaram que a abundância de terras seria fator dificultador da obtenção e
manutenção de trabalhadores dóceis, subordinados e dispostos a se deixarem explorar:

sofreram com um novo conflito, a Guerra das Duas Rosas, retardando seu envolvimento nas Grandes Navegações. A Holanda, mesmo com uma grande tradição mercantil, ainda estava subordinada
à Espanha, conseguindo sua independência apenas anos mais tarde, em 1581, providencialmente em tempo de aliar-se a Portugal e se tornar grande beneficiária da acumulação mercantil (Furtado,

3

2007).
Inserida nesse contexto, a colonização não pode ser entendida como um ponto de partida, visto que deriva do aprofundamento do movimento expansionista, o qual é vislumbrado como forma de
superação da crise da economia europeia no fim da Idade Média, e que, "ao se desdobrar em colonização [. . . ] apenas aprofunda ou amplia este mecanismo: desenvolve-se para ativar a acumulação
de capital comercial na Europa, isto é, acumulação por parte da burguesia mercantil" (Novais, 1972, 20-21).

62

|

Souza, Tobias et al.

Em outros países, a renda da terra e o lucro devoram os salários, e as duas classes superiores
da população oprimem a classe inferior. Ao contrário, nas novas colônias, o interesse das duas
classes superiores as obriga a tratar a classe inferior com mais generosidade e humanidade, pelo
menos onde a classe inferior não for composta de escravos. Pode-se comprar por uma ninharia
terras desabitadas e da maior fertilidade natural (Smith, 1996, 65).
Marx (1996) faz alusão à ausência de uma classe de trabalhadores assalariados necessários ao processo de
acumulação capitalista, uma configuração de sociedade que se subdividisse em proprietários de capital e
proprietários de trabalho através de um "contrat social". Essa expropriação em "honra da acumulação do
capital", na concepção do autor, "deveria deixar as rédeas soltas sobretudo nas colônias, o único lugar em
que existem pessoas e circunstâncias que poderiam trasladar em um contrat social do reino dos sonhos ao
mundo da realidade" (idem, 385-386).
Em sua crítica à economia política burguesa, Marx observa que nas colônias o segredo da acumulação capitalista se desnuda de sua essência. Mencionando a teoria da colonização de E.G. Wakefield, a
"colonização sistemática", desfecha:
De início, Wakefield descobriu nas colônias que a propriedade de dinheiro, meios de subsistência,
máquinas e outros meios de produção ainda não faz de uma pessoa um capitalista se falta o
complemento, o trabalhador assalariado, a outra pessoa, que é obrigada a vender a si mesma
voluntariamente. Ele descobriu que o capital não é uma coisa, mas uma relação social entre
pessoas intermediada por coisas (Marx, 1996, 384).
Assim, "não possuindo a humanidade trabalhadora esse instinto de expropriar-se a si mesma, em holocausto
ao capital, a única base natural da riqueza colonial, mesmo segundo Wakefield, é a escravatura" (idem,
1996, 386), haja vista que nas colônias o trabalho é o "único fundamento naturalmente desenvolvido da
riqueza colonial". Dessa forma, "a expropriação da massa do povo de sua base fundiária constitui a base do
modo de produção capitalista" (Marx, 1996, 386). Esse argumento (da abundância de terras), coloca em
questão a hipótese da escassez de população como explicação para a adoção da escravidão, principalmente
para Portugal e Espanha4 .
Logo, o tráfico de escravos africanos se configurou em um comércio lucrativo, contribuindo para a
acumulação primitiva de capital, uma vez que o trabalho escravo barateava o custo de produção, sendo
o africano nativo transformado em mercadoria, constituindo-se na figura principal do tráfico negreiro
organizado pela burguesia mercantil europeia. Novais (1984) lembra que a dependência da economia
colonial em relação ao seu centro dinâmico não se restringiu à alocação dos fatores e à elaboração de
alguns produtos em face da demanda metropolitana. O modo de produção, para o autor, é também
determinado pelo sistema colonial, de modo a permitir aos monopolistas extensa lucratividade:
Mas não só na alocação dos fatores produtivos, na elaboração de alguns produtos ao mercado
consumidor europeu se revela a dependência da economia colonial face ao seu centro dinâmico.
O sistema colonial determinará também o modo de sua produção. A maneira de se produzirem
os produtos coloniais fica, também, necessariamente, subordinada ao sentido geral do sistema;
isto é, a produção se devia organizar de modo a possibilitar aos empresários metropolitanos
ampla margem de lucratividade. Ora, isto impunha implantação, nas áreas coloniais, de regimes
de trabalho necessariamente compulsórios, semi-servis ou propriamente escravistas (Novais,
1984, 59).
O autor corrobora a tese marxista de que a abundância do fator terra nas colônias inviabilizava o recurso
ao trabalho livre, já que os trabalhadores assalariados que para as colônias se deslocassem provavelmente
desenvolveriam uma atividade de subsistência, o que contrariava a função colonial de ser subordinada
4

De acordo com Caio Prado Jr. (1977) "Isto porque nem na Espanha, nem em Portugal, [. . . ] havia, como na Inglaterra, braços disponíveis, dispostos a emigrar a qualquer preço [. . . ]. Além disto,
portugueses e espanhóis, particularmente estes últimos, encontraram nas suas colônias indígenas que se puderam aproveitar como trabalhadores" (Prado Jr. 1977, 30).
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e complementar ao seu centro dinâmico metropolitano. "É em função dessas determinações que renasce
na época moderna, no mundo colonial, a escravidão, e toda uma gama de formas servis e semi-servis de
relações de trabalho, precisamente quando na Europa tende a consolidar a evolução no sentido contrário,
isto é, da difusão cada vez maior do regime assalariado" (Novais, 1984, 59).
No caso da colonização brasileira, o uso da mão-de-obra escrava africana foi em parte devido à experiência
portuguesa nas ilhas atlânticas, descobertas anteriormente. Segundo Furtado (2007, p.35) "por essa época
os portugueses já eram senhores de um completo conhecimento do mercado africano de escravos". Além
disso, os portugueses se depararam com as "resistências oferecidas pelos aborígenes e a oposição jesuítica,
bem como as necessidades de abastecimento regular de mão-de-obra", o que configurou a exploração da mãode-obra africana como a melhor opção em termos de lucratividade, uma vez que "como setor da economia do
sistema colonial, a importância do tráfico negreiro tornou-se excepcional: de seu funcionamento dependia
em última instância a elaboração dos produtos coloniais" (Novais, 1984, 60).
Ao discutir a manutenção do tráfico dentro da estrutura do Antigo Regime, Mello e Souza (2006) centrase não apenas na assimilação "pura e simples" como aquela que ocorreu na América Portuguesa, mas,
principalmente, na especificidade da relação estabelecida entre metrópole e sua colônia da América, "do
mundo que se construiu nos trópicos", exemplificada "na sua recriação perversa, alimentada pelo tráfico,
pelo trabalho escravo de negros africanos, pela introdução, na velha sociedade, de um novo elemento,
estrutural e não-institucional: o escravismo" (idem, p. 69). Novais (1972) considera o escravismo africano
e o tráfico negreiro os pilares por meio dos quais a colonização é capaz de se desenvolver dentro dos quadros
do sistema colonial, que, somados ao estatuto do regime de exclusivo colonial metropolitano, permitirão a
acumulação de capital comercial na Europa.
A figura do negro africano como trabalhador e mercadoria também sustentou o comércio triangular
criado entre a Europa, África e América, que consistia na exportação de rum e artigos têxteis da Europa
para o continente africano, o qual, em contrapartida, fornecia escravos para as Américas, amparando a
produção de açúcar e outros produtos para animar o comércio metropolitano.
A questão do tráfico de escravos foi um dos sustentáculos do sistema colonial, e vicejou com grande força
até a independência do Brasil no século XIX. É nesse momento que se passa a questionar a oportunidade
ou não de manutenção dessa forma de exploração do trabalho, com a proposta de eliminação do trabalho
escravo e a substituição pela mão-de-obra livre, composta, primordialmente, por imigrantes europeus, no
contexto do projeto de branqueamento da população brasileira (Maxwell, 2000,189). Mesmo convivendo
com a pressão da Grã-Bretanha para abolir o tráfico, "a influência dos proprietários de terras e os interesses
dos traficantes no Brasil eram suficientemente fortes para resistir, na primeira metade do século XIX,
durante mais de quarenta anos, à diplomacia da Armada britânica" e aos comerciantes ingleses, ávidos por
ampliar o mercado consumidor para seus produtos industriais (idem, 184).
De encontro à argumentação da necessidade do tráfico de escravos no contexto do colonialismo, a
visão liberal e humanista de Say (1983) defende a legitimidade do modo de produção, vista como a única
maneira "em que as vantagens de um não são adquiridas às expensas do outro", sem produzir consequências
deploráveis. Sua defesa baseia-se no princípio de que "a escravatura não pode sobreviver com as novas
formas sob as quais, em seu progresso, a civilização se apresenta. Já não se ouve mais falar, sem um
movimento de repulsa, do tráfico de negros [. . . ]. Nas colônias europeias, ela só pode durar com o amparo
das forças da metrópole e essa, tornando-se esclarecida, terminará por retirar-lhe seu apoio" (Say, 1983,
p.199).
Maxwell (2000) nota que, era tão importante a manutenção de alguns elementos característicos do Brasil
colonial, entre eles a escravidão, que o modelo alternativo proposto ao Brasil, pautado na substituição pelos
imigrantes europeus e os trabalhadores livres, não se concretizou, "e o tráfico de escravos perdurou até
metade do século e a escravidão até a década de 1880. E também não é de surpreender que quando a
escravidão ruiu, a monarquia ruiu junto com ela" (Maxwell, 2000, 194).
De uma ótica diferente, Alencastro (2000, 9) considera que "nossa história colonial não se confunde
com a continuidade do nosso território colonial". A ideia defendida pelo autor no tocante a nossa história
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colonial prioriza o espaço transcontinental, luso-brasileiro e luso-africano, o espaço dos traslados oceânicos:
a colonização portuguesa, fundada no escravismo, "construiu um espaço econômico e social bipolar, englobando uma zona de produção escravista situada no litoral da América do Sul e uma zona de reprodução de
escravos centrada em Angola". O Brasil no século XVIII emergiria, desse modo, de "um espaço aterritorial,
de um arquipélago lusófono composto dos enclaves da América portuguesa e das feitorias de Angola". A
singularidade desse sistema de exploração colonial marcaria profundamente o Brasil contemporâneo, cujas
raízes remontam à união dessas duas partes pelo oceano, as quais se completam:
É no espaço mais amplo do Atlântico Sul que a história da América portuguesa e a gênese do
Império do Brasil tomam toda a sua dimensão [. . . ]. Na verdade, os condicionantes atlânticos,
africanos distintos dos vínculos europeus -, só desaparecem do horizonte do país após o término
do tráfico negreiro e a ruptura da matriz espacial colonial, na segunda metade do século XIX.
Tais condicionantes marcam a originalidade da formação histórica brasileira (Alencastro, 2000,
20-21).
O Brasil formado a partir de Angola no final do século XVII, estava pronto com a imposição pelo mercado
atlântico do primado do tráfico negreiro, e a partir de 1550 todos os demais "ciclos" econômicos brasileiros
como o do açúcar, o do ouro e do café derivariam do "ciclo multissecular de trabalho escravo resultante da
pilhagem do continente africano". A emergência do mercado interno, segundo Alencastro (2000, 353-354),
ocultaria o seu apêndice angolano e o brilho do ouro setecentista encobriria as cores do século XVII e
desfocaria o perfil do século XIX. Porém, a evidência do tráfico negreiro e da desterritorialização do mercado
de trabalho escravo seria trazida de novo pela Independência. O sistema colonial seria atravessado, assim,
por uma crise refundadora no Seiscentos5 , quando se estabelece uma cogestão portuguesa e brasílica no
espaço econômico do Atlântico Sul: ainda que a chegada da Corte ao Brasil provocasse uma série de
afrouxamentos nos laços coloniais, a estrutura produtiva se preservara intacta: "por isso, a ruptura de
1808 não será tão radical como se tem dito e escrito: ainda se movia no oceano o braço brasilianizado do
sistema colonial: a rede de importação de mão-de-obra cativa, o tráfico negreiro" (Alencastro, 2000, 354).

3. A Crise do Sistema Colonial
O século fora influenciado pelo Iluminismo, base filosófica que serviu de inspiração para os movimentos
revolucionários da época, assim como refletiu nos ideais que permearam a Independência dos Estados Unidos
e a Revolução Francesa, a qual, em especial, marcou o desmoronamento do Antigo Regime, assinalando
as aspirações da burguesia em ascensão. "O sistema colonial montado pelo capitalismo comercial entrou
em crise quando o capital industrial se tornou preponderante e o Estado absolutista foi posto em xeque
pelas novas aspirações da burguesia, ansiosa por controlar o poder através de formas representativas de
governo" (Costa, 1984, 68).
O liberalismo econômico que floresce com os pensadores iluministas6 era contrário ao mercantilismo
e ao exagerado intervencionismo estatal. As ideias liberais combatiam a excessiva regulamentação, os
impostos e as tarifas alfandegárias, uma vez que esses mecanismos entravavam o desenvolvimento, o qual
deveria ocorrer livremente e gerar riqueza através das forças naturais, a "mão invisível do mercado". Dessa
5

Por isso a necessidade, segundo o autor, de voltar aos Seiscentos e estudar a perspectiva sul-atlântica de forma a interpretar o Império do Brasil, já que a "transparência intermitente de uma matriz
colonial que é distinta da unidade nacional brasileira inverte a cronologia e sugere uma sequência histórica alternada: o século XIX está mais perto do XVII que do século XVIII" (Alencastro, 2000,

6

353-354).
A crítica incisiva em relação às práticas mercantilistas ainda foi fortemente endossada pelos fisiocratas, como Quesnay, que consideravam a riqueza de um país como dependente de sua disponibilidade
de recursos naturais, diminuindo a importância do comércio e da indústria. "Os fisiocratas atacaram o intervencionismo, pois, segundo eles, o Estado não conseguia sequer assegurar a ordem jurídica,
prejudicava a índole empreendedora num emaranhado de regulamentos, preservava as corporações que restringiam a oferta de mão-de-obra e mantinha monopólios que elevavam os preços" (Oliveira
e Gennari, 2009, 49).
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forma, o papel do Estado na economia deveria ser amplamente reduzido, a não ser para garantir o bom
funcionamento dos mercados e a provisão de bens que o mercado não é capaz de fornecer (Smith, 1996)7 .
Outra grande expressão do pensamento clássico, David Ricardo (1996) também defende o afrouxamento das
restrições e a política liberal em relação ao comércio colonial, citando Adam Smith, quem "demonstrou de
maneira satisfatória as vantagens do comércio livre, e a injustiça sofrida pelas colônias ao serem impedidas
pelas metrópoles de vender seus produtos pelo preço mais alto e de comprar produtos manufaturados e
alimentos pelo preço mais baixo" (Ricardo, 1996, 247).
A liberdade de comércio atende ao interesse geral, uma vez que beneficia tanto as colônias quanto as
metrópoles, e uma política contrária a essa tendência prejudica ambas as partes, não apenas as colônias,
como imaginam as metrópoles europeias. No entanto, Ricardo enaltece que uma regulação pode ser mantida
de forma a apresentar maiores vantagens à metrópole:
é evidente, portanto, que o comércio com uma colônia pode ser de tal maneira regulado que
possa, ao mesmo tempo, ser menos benéfico para a colônia e mais vantajoso para a metrópole do que um comércio perfeitamente livre [. . . ], mas o benefício geral jamais estaria mais
bem protegido com a distribuição mais produtiva do capital nacional, isto é, pelo comércio
universalmente livre (idem, 251).
Ao discursarem sobre a importância da divisão do trabalho e os ganhos, medidos em acréscimo de bemestar, que a sociedade auferiria com a aplicação da especialização na área internacional, Adam Smith e
David Ricardo desenvolvem, respectivamente, a teoria das vantagens absolutas e a teoria das vantagens
comparativas8 . Smith (1996) considera que, caso o país estrangeiro forneça uma mercadoria a preço mais
baixo que a mercadoria produzida internamente, então é "melhor comprá-la com uma parcela da produção
de nossa própria atividade, empregada de forma que possamos auferir alguma vantagem". O princípio
básico da teoria das vantagens absolutas, dessa forma, é introduzido: os países devem se concentrar na
produção de mercadorias que podem produzir a custo mais baixo, e trocar uma parcela dessa produção por
bens que possuem custo menor para serem produzidos em outros países, pois
não interessa se as vantagens que um país leva sobre o outro são naturais ou adquiridas.
Enquanto um dos países tiver estas vantagens, e outro desejar partilhar delas, sempre será
mais vantajoso para este último comprar do que fabricar ele mesmo. A vantagem que um
artesão tem sobre seu vizinho, que exerce outra profissão, é apenas uma vantagem adquirida;
no entanto, os dois consideram mais vantajoso comprar de um outro artesão, do que cada um
fazer aquilo que não é do seu ofício específico (Smith, 1996, 440).
Para o autor, as vantagens naturais que um país possui sobre outros na produção de determinados bens
torna inútil a pretensão da concorrência por parte dos outros países, caso as vantagens de produção
daquele país seja muito relevante (idem, 440). De maneira complementar à teoria de Smith, Ricardo
(1996) desenvolve a teoria das vantagens comparativas, demonstrando que, ainda que um país não possua
vantagem absoluta na produção de nenhum bem em comparação aos outros países, o comércio ainda pode
ser proveitoso devido aos custos relativos na produção dos bens que se diferem domesticamente. Desse
modo, a troca de vinhos de Portugal por tecidos da Inglaterra ocorreria, por exemplo, sob essa ótica.
A industrialização, como aborda Novais (1972, 23), "é a espinha dorsal" do desenvolvimento promovido
pela exploração comercial, a qual "quanto mais opera, mais estimula a economia central, que é o seu centro
dinâmico". Todo o esquema de funcionamento do antigo sistema mercantil não mais condizia com essa
7
8

Nesse aspecto, a crítica do maior expoente do pensamento liberal residia na existência e manutenção de uma "teia" de medidas adotadas com o objetivo de prender o comércio da colônia ao de sua
mãe-pátria, enriquecendo-a às suas custas, enquanto a colônia tinha suas oportunidades de prosperidade econômica e comercial enfraquecidas, prejudicando seu desenvolvimento (Smith, 1996).
O "sistema comercial perfeitamente livre", nas palavras de David Ricardo, produziria bem-estar à população na medida em que as trocas entre as nações ocorressem amparadas nas vantagens
comerciais de cada país, pois "distribui-se o trabalho de modo mais eficiente e mais econômico, enquanto, pelo aumento geral do volume de produtos, difunde-se o benefício de modo geral e une-se a
sociedade universal de todas as nações do mundo civilizado por laços comuns de interesse e de intercâmbio" (Ricardo, 1996, 97).
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nova fase de acumulação que, ao entrar na era da produção industrial, não se "acomoda com as barreiras
do regime de exclusivo colonial nem com o regime escravista de trabalho" (idem, 23)9 .
No Brasil, a Inconfidência Mineira foi um dos movimentos de maior destaque, voltando-se contra o crescente fiscalismo do governo português, principalmente em relação à exploração do ouro. Esse movimento
foi fortemente influenciado pelos ideais liberais iluministas e a Independência dos Estados Unidos. A Conjuração Baiana de 1796 também foi extremamente importante. Ao contrário da Inconfidência Mineira, o
movimento baiano contou com forte participação das camadas populares, o que lhe conferiu um caráter
mais popular e menos elitizado. Logo,
As ideias liberais são, no Brasil, uma tradição que remonta aos fins do século XVIII, quando as
tensões criadas pela crise do sistema deram origem a uma série de movimentos revolucionários
e conspirações contra a Coroa: Inconfidência Mineira, Conjura do Rio de Janeiro, Conjura
Baiana, conspiração do Suassuna, e finalmente, a Revolução Pernambucana de 1817. A fonte
de inspiração de todos esses levantes é o pensamento ilustrado. Percebe-se neles a influência
dos abomináveis princípios franceses, como se dizia então (Costa, 1984, 84)10 .
Costa (1984) destaca que os novos princípios liberais e os interesses da população colonial naquele momento
convergiam, se contrapondo aos interesses dos privilegiados pela Coroa. De acordo com a autora, havia
um conflito permanente entre produtores e distribuidores devido aos monopólios, uma tensão que na
esfera internacional contribuiu para o desentendimento entre as nações detentoras do monopólio e nações
impedidas de participar do comércio.
No século XVIII, nações como França e Inglaterra11 já se encontravam em um estágio mais desenvolvido do capitalismo, em sua fase industrial, enquanto Portugal permanecia atado às práticas e políticas
mercantilistas, agravando seu estágio de atraso político e econômico, principalmente quando comparado
à Inglaterra, sua aliada. Por consequência, "Portugal não acompanhou, na época mercantilista, o ritmo
de desenvolvimento econômico das principais potências europeias: em suma, posto que detentor de extensas colônias, não assimilou os estímulos econômicos para desencadear no fim do período um processo de
industrialização" (Novais, 1972, 18).
Sufocada pelo Bloqueio Continental imposto por Napoleão Bonaparte, a Inglaterra ajudou a Família Real
Portuguesa em seu deslocamento para o Brasil. Em sua chegada, o príncipe regente determinou a Abertura
dos Portos, prejudicando o exclusivo metropolitano no comércio com a Colônia. O desmantelamento do
estatuto colonial continuou com a determinação do Alvará de Liberdade Industrial, o qual permitiu o
estabelecimento de manufaturas e indústrias no Brasil. Sobre esse período, Costa escreve:
Chegando ao Brasil, a primeira medida tomada por D. João VI foi a abertura dos portos brasileiros, em caráter provisório, ao comércio direto estrangeiro, ressalvando os gêneros estancados.
Seguiram-se medidas revogando os entraves à produção e ao comércio da colônia, cuja permanência era incompatível com sua nova situação de sede da monarquia. O alvará de 1°de abril
de 1808 permitiu o livre estabelecimento de fábricas e manufaturas, levantando as restrições
anteriormente estabelecidas (Costa, 1984, 75).
Porém, essas tentativas fracassaram diante dos privilégios concedidos aos comerciantes estrangeiros, principalmente após a assinatura dos Tratados de 1810 com a Inglaterra, a qual necessitava urgentemente de
9

Essa é a noção de crise inerente ao próprio sistema a que Novais (1972) faz menção, a contradição natural existente na concepção do mesmo, o qual, "para funcionar, desencadeia tensões que,
acumulando-se, acabam por extravasar seu quadro de possibilidades". Lucrar com a colônia significa também promover algum desenvolvimento, povoamento, promover a produção, cujo "simples

10

crescimento já complica o esquema; a ampliação das tarefas administrativas vai promovendo o aparecimento de novas camadas sociais, dando lugar aos núcleos urbanos" (Novais, 1972, 22).
Os movimentos revolucionários internos, no entanto, eram de alcance limitado, sua fraqueza, "residia no profundo receio que os líderes dos movimentos experimentavam em relação às massas [. . . ] A
desconfiança em relação às massas manifestou-se frequentemente sob a forma de temor de uma luta entre brancos e pretos ou mestiços, isso porque a camada mais pobre da sociedade constituía-se

11

de negros e mestiços" (Costa, 1984, 95-96).
Enquanto a Inglaterra se encaminha para a industrialização e evolui para novas formas de colonialismo, Portugal e Espanha permanecem ancorados nas formas tradicionais de produção, vendo-se
na contingência de defender o sistema colonial tradicional [. . . ] As novas ideias sobre colônia e política colonial só tardiamente foram acolhidas em Portugal, e assim mesmo com numerosas reservas
(Costa, 1984, 70).
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um mercado para o escoamento dos seus produtos, visto que sofria o Bloqueio Continental. O fim do Pacto
Colonial interessava à Grã-Bretanha, ávida por mercado consumidor e interessada no fim das barreiras
tarifárias mercantilistas dos países ibéricos (Maxwell, 2000)12 .
Dessa forma, Portugal e sua dependência econômica em relação à Inglaterra, estabelecida através de
acordos comerciais firmados entre as duas nações durante e após a Restauração Portuguesa, havia se
aprofundado com o Tratado de Methuen de 1703 (conhecido como Panos e Vinhos). Não obstante, os
ingleses foram os grandes beneficiados dos tratados firmados com Portugal após a chegada da Família Real
Portuguesa ao Brasil, em 1808. Por conta dessa situação,
Aos olhos dos portugueses, o mal residia exclusivamente na política real. Identificavam-se
como causa única da crise as medidas decretadas por D. João VI. Escapava-lhes a razão mais
profunda: a debilidade da economia portuguesa, sua tradicional subordinação à economia britânica, agravada pelo desenvolvimento industrial, que Portugal não acompanhou. As melhores
condições de produtividade na Inglaterra eliminavam a possibilidade de os produtos portugueses competirem com exceção de alguns, quer no mercado interno, quer no internacional, com
produtos ingleses (Costa, 1984, 105-106).
Esses acontecimentos que marcaram a política lusitana são reflexos da expansão do capitalismo industrial.
A burguesia inglesa era a principal defensora do livre cambismo, em um momento em que "surge uma nova
noção de colônia e uma nova política colonial se esboça [. . . ] O extraordinário aumento proporcionado
pela máquina à produção seria pouco compatível com a persistência dos mercados fechados e das áreas
enclausuradas pelos monopólios e privilégios" (Costa, 1984, 68-69).
Diante desse cenário, Costa (1984) argumenta que seria equivocado considerar que as medidas liberais
tomadas pela família real tivessem modificado todo o sistema, uma vez que numerosos privilégios e restrições
permaneciam e apenas seriam abolidos após a Independência: "permanecia o oneroso e irracional sistema
fiscal, a emperrada máquina administrativa, as inúmeras proibições" (Costa, 1984, 82). Para todos os
propósitos, "o Brasil havia sido independente desde 1808, desde 1815 o Brasil fazia parte de um reino unido,
em pé de igualdade com Portugal. O que estava em jogo no início da década de 1820 era mais uma questão
de monarquia, estabilidade, continuidade e integridade territorial do que de revolução colonial" (Maxwell,
2000, 186)13 .
Como assinala Rocha (2001, 37), "para assegurar sua sobrevivência política num lugar diferente daquele
ao qual estava ajustada, a monarquia precisou buscar sustentação social no Brasil e realizar uma série de
mudanças na colônia a fim de que ela passasse a exercer o papel de sede de um Estado formado pela antiga
metrópole, possessões na África e na Ásia e, logicamente, pelo próprio Brasil". Dessa forma, "a Coroa
incorporou brasileiros identificados com os interesses da grande lavoura escravista aos quadros do Estado,
sendo esse procedimento político exemplificado pela nomeação do próprio José da Silva Lisboa para uma
série de cargos". A Coroa conquistava, assim, o apoio da classe dominante colonial e edificava um novo
alicerce social para a monarquia ao "abrasileirar" as instituições e promover as mudanças que objetivavam
ajustar o Brasil à condição de sede do Império, além de também ir ao encontro dos anseios da Inglaterra,
cujo interesse no livre comércio era compatível com o da grande lavoura escravista brasileira:
A Abertura dos Portos evidencia a articulação dessa conjugação de interesses. A partir de
uma sugestão de José da Silva Lisboa, a monarquia instaurou o livre comércio no Brasil de
modo a ajustá-lo à sua nova condição de sede do Império; não há dúvida de que a medida
12

Assim, "com a abertura dos portos em 1808 e com o tratado de 1810 pelo qual a Inglaterra obteve uma tarifa preferencial de 15% (mais favorável do que a outorgada a Portugal, que pagava 16%),
discriminação só corrigida em 1816, todo o esquema desmantelou-se" (Costa, 1984, 105). Esse tratado "discriminava a mãe pátria e representava um severo golpe às já frágeis chances de reconciliar

13

Portugal com o Brasil e seu novo status enquanto sede da monarquia" (Maxwell, 2000,184).
O Brasil da primeira metade do século XIX, que surgia independente, pouco se diferenciava daquele dos tempos coloniais: predominava a empresa agrícola de produtos tropicais destinada ao mercado
externo, "dentro de uma sociedade hierarquizada em termos raciais e sociais", em que o "medo do contágio da revolta de escravos do Haiti estava sempre presente nas mentes", na idealização da
nação que deveria imergir emancipada (Maxwell, 2000, 189).
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beneficiou tanto os grandes comerciantes ingleses quanto a lavoura escravista exportadora e
ambos responderam à iniciativa manifestando apoio ao governo (Rocha, 2001, 37).
Evidencia-se dessa forma, as ambiguidades da política joanina enredada por interesses contraditórios e
divergentes: de um lado, agricultores e comerciantes brasileiros e ingleses a quem era imprescindível
romper os "odiosos privilégios" de comércio e de outro, comerciantes portugueses e funcionários da Coroa
estabelecidos no Brasil, a quem interessava reforçar os laços coloniais. E mais, o poder da aristocracia rural
estava totalmente assentado sobre a estrutura escravista de exploração agrícola, o que constituía o limite
último do liberalismo brasileiro. Além desses havia ainda a "massa ignara" composta de escravos, mulatos
e mestiços livres ou alforriados, além de brancos empobrecidos, únicos interessados em ver abolidos todas
as diferenças, eliminar as barreiras de cor e realizar a igualdade econômica e social.
Isso explica, em grande medida, o "medo das massas", o horror dos brancos: era preciso, sobretudo, preservar a instituição que determinava a condição de classe da elite brasileira naquele momento. "Liberalismo
significava nesta fase a liquidação dos laços coloniais. Não se pretendia reformar a estrutura colonial de
produção, não se tratava de mudar a estrutura da sociedade" (idem, 93). Assim, a "diferença" do processo
de emancipação da colônia portuguesa da América, a conciliação com o Príncipe Regente.
Essa ambiguidade vai se manifestar também no pensamento econômico português e brasileiro do período,
ainda que inspirados no pensamento ilustrado do século XVIII e XIX, as ideias aparecem eivadas por essa
necessidade de conciliar os interesses das elites dominantes, preservar a estrutura socioeconômica, remover
os obstáculos; formulações que oscilam entre o mercantilismo, a fisiocracia e as novas ideias liberais14 . As
formulações de José da Silva Lisboa são bastante ilustrativas, conforme veremos a seguir.

4. As formulações de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu
José da Silva Lisboa (1756-1835), o Visconde de Cairu, é considerado o maior crítico do sistema colonial
em Portugal, formulador da política econômica de D. João VI no Brasil e, "ao que parece, um dos maiores
defensores da abertura dos portos brasileiros em 1808" (Costa, 1984, p. 74). Defensor dos princípios
liberais15 , inspirados nas ideias de Adam Smith, é autor de vários trabalhos, entre os quais se destacam:
Princípios de Economia Política, publicado em 1804, e Observações sobre o Commercio Franco no Brazil,
publicado em 1808-180916 no Rio de Janeiro. Nascido em Salvador, na Bahia, Silva Lisboa formou-se
em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e lecionou filosofia por um longo tempo antes de
transformar-se em um dos homens públicos brasileiros mais importantes do século XIX, "presente em todo
o processo transitório de independência política e econômica de um Brasil ainda colonial" (Spaizmann e
Sanson, 2007).
Kirschner (2009, 7), ao estudar as obras do autor e resgatar sua atuação administrativa e política,
destaca seu retorno à colônia logo após sua formação em Cânones e Filosofia na Universidade de Coimbra,
14

Kirschner (2009,10-11) recorda que os escritos de Lisboa, homem formado no Antigo Regime português, expressam a consciência de viver entre duas épocas e entre dois mundos, e a forma como
relaciona dimensões do passado e expectativas quanto ao futuro constituem o fio condutor para a compreensão do seu pensamento: "na brecha entre dois tempos históricos, Silva Lisboa recebeu
influências de ambos, mas jamais abandonou valores caros à sua formação coimbrã [. . . ]. Pode-se dizer que a experiência da ruptura do tempo, o viver na brecha, foi o que mobilizou e deu forças aos

15

seus escritos".
Na introdução sobre a obra de Cairu, Antonio Penalves Rocha (2001, 12) enfatiza a o entusiasmo pelo liberalismo econômico despertado em Cairu após a leitura da obra de Adam Smith, "ao qual
aderiu tão irrestritamente que se tornou o seu mais conhecido propagandista brasileiro do século XIX". A obra Princípios de Economia Política foi, desse modo, um desdobramento rápido da adesão do

16

autor ao liberalismo smithiano: lançada em 1804, em Portugal, foi o primeiro livro em língua portuguesa que veiculou princípios da Economia Política clássica.
Rocha (2001, 17) recorda que as publicações tipográficas no Brasil eram proibidas até a implantação da Impressão Régia. Ou seja, é válido dizer que só houve edição de livros a partir de 1808, quando
esse órgão do governo iniciou suas atividades: "embora não estivesse lecionando Economia Política, Silva Lisboa levou essa matéria para dentro da tipografia oficial. Tanto é assim que o primeiro livro
publicado pela Impressão Régia, isto é, o primeiro livro publicado no Brasil, foi um livro de economia, escrito por José da Silva Lisboa, o Observações sobre o comércio franco no Brazil, que saiu em
dois volumes, em 1808 e 1809".
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em 177917 . No Brasil, iniciou uma trajetória administrativa na monarquia lusa marcada principalmente
pela competência e lealdade à Coroa. Na capitania da Bahia, Silva Lisboa exerceu os cargos de ouvidor,
professor régio e deputado da Mesa da Inspeção da Agricultura e do Comércio antes de transferir-se para
o Rio de Janeiro a convite do príncipe D. João, em 1808, onde foi nomeado diretor e censor da Impressão
Régia e deputado da Junta do Comércio. O luso-brasileiro atuou vigorosamente na imprensa durante o
período da independência, participou da Assembleia Constituinte em 1823 e foi senador do império de 1826
a 1835, quando faleceu. Kirschner (2009, 7) ressalta as diversas mercês que recebeu de D. Pedro I: "título
de barão em 1824 e o de visconde de Cairu, em 1826".
Rocha (2001, 21-32) analisa as imagens18 de Cairu na história do Brasil: entre seus contemporâneos, era
visto como um letrado brasileiro a serviço da Coroa, sem qualquer ajuizamento. Num segundo momento,
durante o Primeiro Reinado e início da Regência, seus escritos e atuação política foram submetidos a uma
duríssima crítica. Já os escritores do século XIX limitaram-se a inventariar e examinar seus escritos e a
destacar a excelência da sua atuação política, o que garantiu sua inclusão no rol das figuras ilustradas
da história do Brasil como um dos construtores da nação. No século XX, duas imagens opostas de Cairu
foram traçadas: uma que o glorifica e outra que o condena. No processo de glorificação, Silva Lisboa era
referido como grande economista, "colocando-o ao lado, quando não à frente, dos economistas europeus
do seu tempo". Paralelamente a essa imagem, no entanto, a intelectualidade brasileira do século XX o
condenava principalmente por sua atuação política, como "bajulador da monarquia".
Sobre a ação pessoal de Cairu na Abertura dos Portos, Rocha (2001, 14) reconhece o papel de idealizador
que lhe deram a partir da versão relatada por Bento da Silva Lisboa e por biografias ulteriores de José da
Silva Lisboa, além dos historiadores que examinaram a Abertura dos Portos. Ainda, se esteve de algum
modo envolvido na primeira medida oficial da Corte portuguesa no Brasil, "a segunda medida do governo
de d. João dizia respeito única e exclusivamente à sua pessoa": por um Decreto promulgado pelo Príncipe
Regente, é instituída uma "aula de Economia Política" no Rio de Janeiro e José da Silva Lisboa é nomeado
seu professor, "menos de um mês depois da Abertura dos Portos". Cardoso (2002, 150) esclarece que Cairu
"deve ser considerado o principal ideólogo e doutrinador do processo de liberalização e de livre-cambismo
então iniciado de forma institucionalmente sustentada, cujas vantagens anunciara já nos Princípios de
Economia Política de 1804".19
Para Almodovar e Cardoso (1998, 53, tradução nossa), os motivos que fizeram de Silva Lisboa um fiel
seguidor da doutrina de livre comércio de Smith tornam-se compreensíveis: seu papel como autor brasileiro
o levou a isso e justificou a insistência com que ele usou Smith para explicar as vantagens de incluir o
Brasil na divisão internacional de trabalho. A ânsia de Lisboa pela disseminação das ideias de Smith se
espalhou até o círculo familiar dele: "de fato, seu filho, Bento da Silva Lisboa, foi responsável pela primeira
tradução para o português da Riqueza das Nações (Smith, 1811-1812). Em sua breve introdução, o jovem
Lisboa explicou a importância da tradução - embora incompleta - da obra-prima de Smith para entender
as profundas mudanças que estavam ocorrendo no Brasil".
Nas duas obras de Silva Lisboa analisadas por Spaizmann e Sanson (2007) Princípios de Economia
Política e Observações sobre o Commercio Franco no Brazil os autores recordam que a primeira trata-se
de um arrazoado em que Silva Lisboa "estabelece os pressupostos teóricos e metodológicos de seus textos
17

Kirschner (2004, 75), ao examinar a administração de três funcionários régios ilustrados na capitania da Bahia no final do período colonial, entre eles José da Silva Lisboa, assinala que o sucesso da
política reformista portuguesa da segunda metade do século XVIII dependia significativamente do apoio na colônia de um corpo de funcionários preparados e também identificados com as políticas
elaboradas no reino. O empenho da Coroa para a racionalização da administração colonial com vistas à recuperação econômica do império contou, de maneira geral, com a colaboração de funcionários
luso-brasileiros, os quais demonstravam empenho em servir a Coroa portuguesa, espalhar as luzes adquiridas na Universidade de Coimbra na sua pátria de nascimento e fazer cumprir a vasta legislação

18

produzida no reino.
Rocha (2001, 32) aponta que tais imagens só ganham sentido dentro do contexto em que foram produzidas: na construção da imagem do século XIX, os escritores destacaram a contribuição de Cairu
para a modernização do Brasil, sobretudo pela sua obra econômica, sua atuação na Abertura dos Portos e sua defesa da Independência diante da investida "recolonizadora" das Cortes Constituintes.
Logo, a obra e militância política de Cairu foram moldadas para servir como exemplo da viabilidade de reformas conservadoras feitas sob a inspiração da cultura bacharelesca. A imagem do século XX,
que o glorifica, o representa como um "economista genial, cujas ideias eram contrárias às de Marx". A imagem que o condena caracteriza Cairu como um "lambe-botas de reis e do imperialismo e o

19

maior mercenário do colonialismo da história do Brasil", desqualificando "tanto o personagem histórico e as ideias que ele havia difundido, quanto aqueles que o glorificavam" (Rocha, 2001, 34-35).
A respeito do apego de José da Silva Lisboa aos ideais de liberalismo econômico, tendo como foco os textos que publicou entre 1804 e 1810, ver Cardoso (2002). Acerca das principais características
do pensamento econômico de José da Silva Lisboa, ver Cardoso (1988, 1989).

70

|

Souza, Tobias et al.

econômicos", enquanto o segundo trabalho disserta sobre a manutenção e defesa da abertura comercial, em
que o termo franco, utilizado no título e repetidas vezes no corpo do texto também na forma de "franqueza",
pode ser compreendido como "desimpedido ou liberado, livre" (idem, 260). Silva Lisboa emprega aqueles
termos em diversos momentos da obra, com a conotação de "comércio desimpedido", que pode ser lido
como sinônimo de abertura comercial com vistas à entrada de recursos e fatores de produção escassos no
país.
A crença na viabilidade do comércio livre de abusos protecionistas em suprir as demandas internas e
externas de todos os países envolvidos na atividade comercial é o que o autor define ao usar abundantemente
o termo "franqueza", o afrouxamento da fiscalização aduaneira impulsionando a habilidade do comércio em
distribuir e redistribuir de maneira eficaz as demandas por bens e serviços entre as partes interessadas: "a
franqueza dos portos que occasiona irrestricta concurrençia dos Commerciantes Nacionaes e Estrangeiros,
he hum dos mais efficazes expedientes para esse fim: todo o mundo então he satisfeito; faz-se mais geral a
boa fé no Commercio; e a Nação adquire vasto credito em todos os paizes civilizados" (Lisboa, 1809, 115).
O argumento do autor a favor da franqueza do comércio no Brasil, que inclui também sua discordância
aos argumentos contrários a ela, baseia-se na discussão de dois pontos: evasão de divisas e monopólio.
Do ponto de vista da evasão de divisas, a objeção ao livre comércio está baseada no pretexto de que
a livre circulação proporciona grande absorção de dinheiro e "metaes preciosos pelos estrangeiros, e que
consequentemente produzirá horrido vazio na circulação". Silva Lisboa demonstra a improcedência do
argumento, uma vez que, em sua opinião, "só se deve ter horror ao vácuo dos melhores trabalhos productivos
do páiz; ao vácuo, que dahi resulta, dos bens sólidos, que fornecem os artigos de subsistência, e os materiaes
das artes; e finalmente ao vácuo de conhecimento dos verdadeiros Princípios de Economia Política, que
influem no progresso da riqueza e prosperidade das Nações" (Lisboa, 1809, 109).
Quanto à probabilidade de constituição de monopólio estrangeiro no mercado brasileiro, sua contestação
é categórica, haja vista a falta de evidência empírica que comprovasse aquela probabilidade. Para nosso
formulador, trata-se de uma especulação, um "livre-dito", tendo em vista que
a objecção supõe, que a franqueza do Commercio no Brazil dá aos estrangeiros o monopólio do
Commercio do paiz, ou os attrahirá a fazer nociva concorrência aos Commerciantes Nacionaes.
Quanto ao monopólio, he isso hum livre-dito, sem a menor sombra de prova, nem apparência
de razão. He contradictorio admitir-se absoluta franqueza de Commercio, e dar-se monopólio
a pessoa alguma, e menos a estrangeiros (idem, 110).
Ao conduzir-se por evitar o monopólio e o estrangulamento da circulação (por evasão de divisas e crise de
liquidez), Silva Lisboa avalia que a política externa luso-brasileira se tornou envelhecida, "embaraçosa", com
um comércio muito "mechanico, rotineiro, e apoucado", uma vez que "nossas amizades, e correspondências
mercantis, se limitavão á poucas pessoas, a quem se dava às vezes forçada, indiscreta, e ilimitada confiança".
Tal situação apenas poderia ser contornada, para ele, "com a franqueza do Commercio estrangeiro" (Lisboa,
1809, p. 16). Outra objeção refutada por Silva Lisboa foi a entrega aos britânicos do monopólio do
comércio brasileiro, em concorrência prejudicial com os comerciantes nacionais. De fato, tal suposta
consequência negativa derivou apenas da ganância daqueles que, acostumados a viver em situação de
monopólio, perderam seus privilégios e garantias (Cardoso, 2009, 199, tradução nossa).
Na Parte III de Observações sobre o Commercio Franco no Brazil, Silva Lisboa chama a atenção para
a intencionalidade que se esconde no argumento da possibilidade de constituição de monopólio estrangeiro
e evidencia o caráter ideológico do argumento:
Confesse-se a verdade: Os Commerciantes que arguem aos estrangeiros projecto de monopólio,
são os que desejão que o Governo lhes faculte esse monopólio contra os interesses da Soberania,
e em damno de todos os concidadãos; pois o verdadeiro e pernicioso monopólio he o privilegio
de vender e comprar sem os possíveis concurrentes, removidos por Lei, ou Authoridade publica,
os que porião, a bem do paiz, a sua industria e capital em competência com os privilegiados
(Lisboa, 1809, 113).
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Logo, tendo em vista que o "verdadeiro interesse do Soberano" é promover a união metrópole-colônia, a
"seu Governo e Patria Comum", de modo que ambos "prosperem o mais possível, pois, de sua íntima união,
e constante prosperidade, depende a maior possível renda e força do Estado", é improcedente conduzir a
política econômica concedendo privilégios. Silva Lisboa deixa claro com essa colocação que "a franqueza
do Commercio não tende a sacrificar a Metropole aos Dominios Ultramarinos; mas a fazer crescer todas as
partes integrantes da Monarchia pelos seus naturaes meios de crescimento, e não humas à custa das outras
(Lisboa, 1809, 140).
Como já explicitado por Silva Lisboa, o comércio desregulamentado, "ao seu curso natural", "beneficia igualmente aos produtores, consumidores, e agentes intermediários, levando os Generos aos oportunos
mercados, pela via mais útil, e menos dispendiosa" (idem, p. 141). A harmonização de interesses metropolitanos e dos colonos em benefício de uma relação de prosperidade para ambos necessita, para esse fim,
da extinção de medidas classificadas como dispendiosas e desnecessárias, como por exemplo, o entreposto
obrigatório de Portugal no comércio de mercadorias do Brasil com o estrangeiro, fazendo os bens darem
"volta a vários lugares", proporcionando riqueza com trâmites alfandegários aos intermediários portugueses
(Lisboa, 1809, 144-145).
Na Parte I de Observações sobre o Commercio Franco no Brazil, nosso autor deixa claro as vantagens de
tal franqueza de comércio no Brasil: serviria para contornar a estagnação comercial na qual se encontravam
ambos os reinos e beneficiaria progressivamente tanto a Coroa quanto a Nação, pois
Aquella terá mais rendas, em proporção á maior quantidade dos valores importados e exportados, que pagarem os Direitos estabelecidos; e esta augmentará continuamente os seus recursos,
despertando-se da lethargia , em que jazem as industrias do Paiz [. . . ], deve achar até pela
constante emulação e conflicto dos competidores nacionaes e estrangeiros. Onde concorrem
mais Commerciantes, ahi sempre he mais activo o espirito de especulação, para se descobrirem
os melhores meios de emprego dos Capitães (Lisboa, 1809, 16).
Como observa Rocha (2001, p. 41), o livre comércio, para Silva Lisboa, "tinha tudo para promover a
conciliação das classes, ou, de acordo com seus termos, a conciliação dos interesses". Diferentemente da
imposição de uma política protecionista agressiva contra as nações concorrentes, como defendido pelos
primeiros mercantilistas na busca pelo máximo lucro com o comércio, Silva Lisboa se opõe às manobras
que mantêm o "alto preço", e defende a prática do "bom preço" nas transações comerciais, pois "náo he
do bem entendido interesse nacional vender lezivamente caro aos estrangeiros, e comprar-lhes nimiamente
barato; mas sim por preços racionaveis, isto he, que fação conta a huns e outros contractantes" (Lisboa,
1809, 16, grifo no original). A defesa desse argumento encontrava suporte na extensão do mercado, que
Silva Lisboa considerava importante na incorporação de valor aos produtos coloniais, assim como fomento
à indústria e à agricultura, desde que resguardado o "preço natural" nas trocas comerciais. Vejamos:
Para se fomentar a agricultura, e qualquer ramo de indústria, o essencial he a certeza e extensão
do mercado, que assegura o legitimo proveito dos interessados, tendo os gêneros na compra e
venda o seu preço natural, isto he, o reembolso dos valores, que Smith mostra necessariamente
entrar na composição de tudo que he venal, ou objecto de circulação mercantil (Lisboa, 1809,
16-17).
A "a vantagem odiosa" de vender caro e comprar barato dos estrangeiros, para Silva Lisboa, não deveria ser
praticada nem nos gêneros de grande vantagem concorrencial, sejam por primazia, sejam por "monopólio
dado pela Natureza", pois a "experiência mostra que, ainda nesse caso, os Estrangeiros se irritão, e procuráo
supprir-se do necessário em outros paizes, ainda contentando-se com qualidades inferiores" (Lisboa, 1809,
18).
Silva Lisboa critica o argumento contrário ao estabelecimento de "Cazas Estrangeiras" no Brasil, o qual
se fundamenta na visão de que comerciantes estrangeiros não poderiam se intrometer nos "negócios da
terra", ou seja, em segmentos de comércio e atividades próprias dos comerciantes nacionais. Para o autor,
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o menor número de estrangeiros no país permite a concentração de mercado por parte dos nativos, os quais,
nesse cenário, "tanto he mais fácil colloiarem-se para não venderem as suas mercadorias senão por altos
preços, segundo as circunstancias. Quanto maior for o seu número [de Cazas de Commercio estrangeiras],
tanto he menos possivel tal colloio" (Lisboa, 1809, 125).
Isto posto, notamos a postura de Silva Lisboa alinhada ao liberalismo, observada inclusive na alusão
aos argumentos de Adam Smith. O comércio, para os liberais e na perspectiva de Silva Lisboa, teria a
capacidade de autorregular-se para resguardar as pretensões dos envolvidos, já que o "interesse do Estado
he que todos ganhem nas suas mutuas permutaçóes, tanto os Nacionaes, como os Estrangeiros, de sorte,
que nenhuns sejão descorçoados, antes se animem a continuar no trato reciproco, sustentando as industrias
respectivas". Para Silva Lisboa, o objetivo final, o "verdadeiro espírito" do comércio, "he social", pois "elle
quer ajudar, e ser ajudado: elle aspira a dar soccorro, e recebello: ele carece hum beneficio reciproco, e não
he fecundo, e constantemente útil, senão quando he repartido" (Lisboa, 1809, 17).
Na Parte II do mesmo livro, ao considerar as consequências da importação dos "fundos Inglezes" no
comércio com o Brasil, Silva Lisboa aponta, junto à decorrente saída de gêneros nacionais e à imitação do
espírito público inglês, o efeito da extensão da indústria nacional. Esta decorrência, explicitada na busca
por enriquecer e se satisfazer com bens mais elaborados, seria o estímulo principal para o trabalho, ao
contrário da mera atividade voltada para a subsistência, incapaz, em sua visão, de mover os indivíduos
de sua indolência para o trabalho mais assíduo. Assim, é o "princípio econômico, demonstrado pela
experiência de todos os séculos, e países, que a necessidade da subsistência não he estímulo tão pungente
para excitar o geral trabalho, e estender e aperfeiçoar a industria, como o desejo de gozar, enriquecer, e
subir á consideração, e independência" (Lisboa, 1809, 40-41).
Furtado (2005) observa o desenvolvimento diferenciado do Brasil e dos Estados Unidos, comparando
os ideais do Visconde de Cairu aos de Alexander Hamilton. O desenvolvimento dos Estados Unidos teria
sido parte de um desenvolvimento da própria economia europeia, e menos dependente de políticas internas
protecionistas. As diferenças sociais entre as duas colônias americanas eram volumosas, pois enquanto
"no Brasil a classe dominante era o grupo dos grandes agricultores escravistas, nos EUA uma classe de
pequenos agricultores e um grupo de grandes comerciantes urbanos dominavam o país" (Furtado, 2005,
p. 107). A política financeira de Hamilton, segundo Furtado, colocou o Estado como principal agente do
desenvolvimento norte-americano no delineamento da infraestrutura econômica e incentivo às atividades
básicas, e apenas posteriormente, com o surgimento dos grandes negócios, o Estado diminuiu seu papel
para uma posição de menor intervenção20 .
A América, em especial os Estados Unidos e sua população em ascendência, estaria na "infância das
manufaturas", posição que outorgaria à Europa a necessidade de prover o continente com os produtos
manufaturados, grande parte deles produzidos pela Inglaterra. O monopólio do comércio de produtos
manufaturados dos ingleses com os americanos se acentuou mais mesmo quando estes eram sujeitos ao
comércio forçado com os ingleses em detrimento do comércio com outras nações (Lisboa, 1809).
Para Silva Lisboa, esse monopólio voluntário que se estabeleceu com os ingleses no comércio de bens
manufaturados encontra explicação, em primeiro lugar, na abundância de artigos produzidos pela Inglaterra. A segunda explicação seria a divisão do trabalho, "que he ao mesmo tempo o principio e o resultado
das grandes manufacturas do paiz, e particularmente o engenhoso emprego das maquinas que se usão na
Gram Bretanha, e que dão aos seus Fabricantes o meio de baratear o preço dos artigos do uso commum,
mais baixo do que as outras Nações tem podido dar até o presente" (Lisboa, 1809, 45). Em Princípios de
Economia Política, em que Silva Lisboa reflete sobre a ciência econômica de uma forma geral, a divisão
do trabalho também é enaltecida como "benéfica aos particulares e às Nações" (Lisboa, 1956, 125).
No Capítulo V da mesma obra, ao fazer inferências sobre a teoria de Adam Smith sobre a especialização,
conclui "que a espontânea e irrestrita divisão do trabalho é a que ocasiona o desenvolvimento de toda a
20

Para Furtado (2005, 107): ambos são discípulos de Adam Smith, cujas ideias absorveram diretamente e na mesma época na Inglaterra. Sem embargo, enquanto Hamilton se transforma em paladino
da industrialização, mal compreendida pela classe de pequenos agricultores norte-americanos, advoga e promove uma decidida ação estatal de caráter positivo estímulos diretos às indústrias e não
apenas medidas passivas de caráter protecionista -, Cairu crê supersticiosamente na mão invisível e repete: deixai fazer, deixai passar, deixai vender (grifo no original).
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espécie de talento e indústria e estabelece os suaves e gerais vínculos da natural e mútua cooperação, ajuda e
dependência dos homens, sem, todavia destruir a dignidade de sua natureza e independência civil" (Lisboa,
1956, p. 170). O princípio da divisão do trabalho, cunhado por Adam Smith no contexto da especialização
do trabalho, tornou-se um dos mais célebres conceitos de sua teoria liberal para a explicação das causas da
riqueza das nações, e Silva Lisboa acredita nesse embasamento como explicação para o domínio exercido
pelos produtos ingleses no comércio com os americanos.
Segundo Silva Lisboa, os ingleses são preponderantes no comércio ultramarino por seus próprios méritos
competitivos, e não por força militar ou naval sobre outras nações. Ao referir-se aos ingleses, considera
que enquanto
náo perderem o espirito mercantil e naval, em quanto conservarem a sua Constituição, que
dá altivez aos animos, e contínuos meios de adquirir inteligência, donde vem todos os bens
da vida, em quanto prosseguirem no systema de trabalharem com o maior possivel numero de
maquinas, para serem mais perfeitas e baratas as suas obras; em quanto, pela superioridade
de seus Capitaes, poderem fiar, e fazer longos créditos de suas fazendas ás mais Nações, estas
necessariamente preferirão o seu mercado, e nenhum concorrente os rivalisará com sucesso
(Lisboa, 1809, 74).
Por conseguinte, ao excluírem outros concorrentes do mercado, a razão seria o custo menor que lograram na
fabricação de seus bens, e não "por força physica, illegal, e de autoridade pública, (pois não podem obrigar
a pessoa alguma a comprar-lhes o que offèrecem, principalmente onde não tem privilegio por Tratado, ou
extraordinários favores dos Governos)" (idem, 76).
Silva Lisboa considera que a livre importação de produtos, ou seja, o argumento a favor da franqueza do
comércio, é vista com receio pelos estadistas europeus, já que a concorrência de produtos de origem estrangeira livres de proteção tarifária pode causar concorrência nociva aos produtores nacionais, preocupação
que em sua visão, "náo tem igual fundamento neste Mundo Novo; pois ainda não temos (nem he possivel ter
táo cedo) manufacturas consideráveis, e menos taes, que rivalisem com as das Nações já formadas, antigas,
opulentas, e acreditadas em taes obras; nem tão pouco se pode temer que os estrangeiros nos venháo trazer
os Gêneros do Algodão, Açúcar, Café, Tabaco, &c., que temos com superabundância" (Lisboa, 1809, 101).
Dois princípios são considerados por Silva Lisboa ao criticar o receio da concorrência de produto estrangeiros no país21 : o da "necessidade" e o da "emulação". Impedir que o produtor nacional concorra com
produtos de origem estrangeira o prenderá numa "cega rotina", em que as atividades se tornam rotineiras e
a indústria enfraquecida, atrasada em relação a de outros países: "se impede se que os estrangeiros rivalisem
com os industriosos nacionaes, destroe-se o principio que desenvolve a sua energia, a saber, a necessidade,
e a emulação. Os obreiros nacionaes, não seguindo mais que huma cega rotina, ficarão sempre no mesmo
estado [. . . ]" (Lisboa, 1809, 154-55, grifo no original).
No Capítulo XII, de Princípios de Economia Política, Silva Lisboa reage contra a crítica de alguns
autores em relação à teoria liberal de Smith, especialmente o economista português Joaquim José Rodrigues
de Brito22 :
Observamos mil vezes que o lavrador não vende os gêneros de sua cultura pelo que lhe custaram
nos anos de tênue colheita e esterilidade; mas pelo preço que lhe prescreve a concorrência, mil
21

A mesma reflexão é feita por Silva Lisboa ao discutir os monopólios pelos quais as metrópoles europeias e suas colônias interagem comercialmente. A manutenção do exclusivo comercial cria uma
espécie de reserva de mercado para os "colonistas", os quais vendem exclusivamente à "Mai pátria" (Lisboa, 1809, p. 156). O contrabando é mais uma consequência da resistência à entrada de

22

produtos externos. Os contrabandistas retomariam o princípio da emulação a que Silva Lisboa faz menção, e que é ferido com a proibição à concorrência estrangeira (Lisboa, 1809, 191).
Sobre a controvérsia pública envolvendo Rodrigues de Brito e José da Silva Lisboa, baseada na validade da análise de Smith acerca da causa e medida de valor e na determinação do preço de
mercado, Almodovar e Cardoso (1998, p. 10, tradução nossa) notam que, à exceção desta controvérsia, a discussão teórica iniciada pela Riqueza das Nações em Portugal era bastante rara. "A
questão de quem era mais fiel ao legado smithiano foi a questão principal dessa notável controvérsia pública. Além de reafirmar a tese de que o trabalho é fonte e medida de valor e que, a longo
prazo, o mercado e os preços naturais tendem a se equilibrar, Lisboa ataca o agrarismo de Brito e argumenta que o desenvolvimento econômico só pode ocorrer em conjunto com o desenvolvimento
paralelo em outros setores da economia. Lisboa acreditava que a prosperidade do reino dependia da interação entre um grande número de atividades, e, portanto, acusou Brito de seguir o trabalho dos
fisiocratas muito de perto, o que, em sua opinião, foi substituído pelo trabalho magistral de Smith" (Almodovar e Cardoso, 1998, 51, tradução nossa).
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vezes vemos que o artista ou excitado pela necessidade, ou pela nova moda que se introduziu,
ou pela abundância dos gêneros da sua indústria, que das outras cidades, províncias, ou reinos
estrangeiros se importam, se vê obrigado a vender não em atenção ao trabalho que lhe custaram,
mas pela lei da concorrência (Lisboa, 1956, 249).
A concorrência seria a "suprema árbitra na compra e venda", nas palavras de Cairu ao citar a análise de
Smith sobre a interferência da concorrência, a qual não deixa de considerar o trabalho empregado, pelo
contrário, o pressupõe: "o arbítrio do valor no estado da concorrência não exclui, antes supõe, necessariamente, o trabalho e a sua justa remuneração (nos casos ordinários) como o elemento e a causa de todas as
cousas estimáveis em preço [. . . ]" (Lisboa, 1956, 285).
A discussão e a crítica acerca dos malefícios do monopólio comercial também ganham coro nas reflexões
de Silva Lisboa em Princípios de Economia Política. Nesta obra, o autor critica a falta de cooperação
entre as nações, a ausência da visão em relação ao papel distributivo que o comércio internacional de bens
e mercadorias exerce quando não batido com monopólios e restrições por parte das nações.
Apesar de sua profunda adesão às ideias econômicas liberais, Silva Lisboa também se refere a uma noção
mais abrangente do papel do comércio internacional, que foi debatida entre vários autores do século XVIII
que consideravam o desenvolvimento do comércio internacional como um fator de paz e harmonia entre as
nações. Ao aproximar os indivíduos, o comércio também reúne nações que estabelecem relações benéficas
de interdependência, de modo que a paz entre as nações é uma condição, mas também uma consequência,
da civilidade gerada pelo comércio. Para Silva Lisboa, a abertura dos portos ao comércio não era apenas
uma forma de colocar em prática os ideais do laissez faire; também representou a concretização da ideia de
que o comércio é um fator de paz e harmonia entre as nações. (Cardoso, 2009, 197-198, tradução nossa).
Em Observações sobre o Commercio Franco no Brazil, a caracterização do porto da cidade de Lisboa,
em Portugal, também reflete uma perspectiva adotada pelos economistas fisiocratas, pois Silva Lisboa
o considera uma vantagem competitiva natural, "uma dadiva da Divina Providencia de tão inestimável
preço, e, por assim dizer, hum innocente monopólio dado pela Natureza", o qual, caso seja um porto
livre de regulamentações e da necessidade do monopólio com o Brasil, "pode com isso lucrar muito, e sem
comparação aos presentes ganhos" (Lisboa, 1809, 145). A localização geográfica do Brasil, assim como a
diversidade climática e qualidade de suas terras, características sempre valorizadas pelos fisiocratas como
diferenciais produtivos, são exaltadas por Silva Lisboa ao destacar a posição que o Brasil deve alcançar em
indústria, população, riqueza,
estando na situação a mais favorável para a correspondência mercantil com todas as partes
do Globo; tendo tantas e tão boas terras, e excellentes portos; comprehendendo variedade de
climas, os mais próprios á existência humana; cheio de producçóes geniaes e prolíficas, e capaz
de fazer naturalizar muitas outras , como já se tem experimentado [. . . ] (Lisboa, 1809, 49).
ou no momento em que compara a opulência de uma nação, julgando que a condição de nação rica
não serve para aquelas abundantes em metais preciosos, sejam estes de origem nacional ou resultado
de comercialização internacional: "a Naçáo mais rica he a que discretamente goza mais dos productos da
Natureza e Arte de todos os lugares da terra, e não a que accumula desnecessariamente o producto das suas
minas, ou recebe, em saldo de suas contas com os Estrangeiros, maior copia de metaes preciosos" (Lisboa,
1809, p.103). Para o autor, maior quantidade de dinheiro apenas comprará maior quantidade de bens caso
tenham crescido na mesma proporção que o aumento da moeda, pois, contrariamente, se metais "accumuláose com excesso, logo se desaprecião pela quantidade sobeja, introduzida na circulação, encarecendo tudo
na mesma proporção, até os Gêneros da primeira necessidade" (idem, 103).
A percepção de Silva Lisboa acerca da condição de riqueza em contextos inflacionários demonstra aderência à teoria quantitativa de moeda, inicialmente definida por David Hume em ensaios escritos em 1752.
Nas palavras de Hume, os preços são influenciados e determinados pela oferta de moeda. Desse modo, a
entrada de metais preciosos, o que representa uma alteração no número de moeda em circulação, produz um
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efeito proporcional sobre os bens que são enunciados em termos da mesma unidade monetária. Mendonça
(2011) destaca essas reflexões de David Hume:
O dinheiro não é nada além da representação do trabalho e dos produtos de uma economia,
servindo somente como um método da avaliação ou de mensuração. Onde a moeda se encontra
em maior abundância, maior a quantidade que se exige dela para representar a mesma quantidade de bens, não podendo ter efeito algum, bom ou mau, além de simplesmente alterar a
escrita dos comerciantes. (Hume, 1752 apud Mendonça, 2011, 2).
Silva Lisboa considera que a condição de nação próspera e "opulenta" com base na grande acumulação de
metais preciosos apenas se concretizará caso o seu comércio seja franco, com capacidade de produzir esse
efeito: ocasionar "o influxo ou entrada de oro e prata, que exatamente compense, e as vezes ainda mais
que balancèe, o seu effluxo ou sahida". Dessa forma, uma nação é rica porque abriu suas possibilidades de
riqueza com a franqueza do comércio, sendo o dinheiro "o effeito e não a causa de sua riqueza" (Lisboa,
1809, 103-104).
Embora não considere o "resgate de escravos" o comércio mais vantajoso, Silva Lisboa utiliza esse
"ramo" para exemplificar os benefícios da participação estrangeira na ampliação de empreendimentos,
fundos e capitais, "abrindo-nos os olhos sobre os meios de ganho", o que representa maiores possiblidades
de riqueza e estabelecimento de fábricas (Lisboa, 1908, 127-128). Entretanto, em Princípios de Economia
Política, Silva Lisboa não esconde a reprovação e mal estar que a manutenção do tráfico de escravos
africanos lhe causa no momento em que destrincha a importância da Economia Política liberal como meio
de proporcionar bem-estar à maior quantidade possível de indivíduos: "ainda nos países em que se acha
abolida a escravidão, (o compêndio dos males e o emblema e prova da depravação do homem, que ou não
quer trabalhar ou se apraz do espetáculo da violência e miséria alheia) " (Lisboa, 1956, 79).
Considerando o desenvolvimento industrial na colônia, Silva Lisboa posiciona-se, novamente, de acordo
com as proposições de Adam Smith, as quais preveem, como citadas por Silva Lisboa, que a
a industria de qualquer paiz não pode em tempo algum exceder a que o seu capital pode empregar; e que, se este se tira da agricultura, e outros ramos estabelecidos, regular e constantemente
productivos, para se introduzirem Fabricas, e outras espécies de industria antes de tempo, e
com precário proveito, a Riqueza Nacional não se augmenta, e só muda de direcçáo, com prejuízo do Estado, e muitas vezes da próprio projetista. Então esses estabelecimentos são meros
desvios do capital da Nação, e monumentos de pouca intelligencia dos capitalistas (Lisboa,
1809, 132, grifo no original).
As indústrias mais "refinadas", que exigem conhecimentos superiores aos dos "obreiros das artes communs
chamadas mecânicas", deveriam se estabelecer no Brasil, segundo Silva Lisboa, de forma lenta e gradual,
iniciando-se com as que se associam à agricultura, que seria, pelo própria caráter da economia brasileira
durante todo o período colonial, a "nossa Principal Manufactura" (Lisboa, 1809, 132, grifo no original).
Logo, Silva Lisboa concorda com Smith quando esclarece que o estabelecimento de indústrias deve respeitar
o desenvolvimento gradual do país, não retirando o capital já empregado nos setores produtivos em andamento, no caso, a empresa agrícola, sob o risco de prejudicá-la e impedir o desenvolvimento progressivo
de outras indústrias. Silva Lisboa destaca os requisitos necessários para o florescimento das manufaturas
no Brasil, entre os quais a necessidade de matérias-primas abundantes, a abundância e custo baixo dos
mantimentos, como forma de manter o custo da mão-de-obra barata e não atrapalhar a concorrência frente
aos outros países, a indispensabilidade de "capitais e braços disponíveis", sem se deslocar, como exposto no
parágrafo anterior, de empreendimentos já consolidados no país.
É importante observar que dentre os requisitos apontados pelo Visconde de Cairu como básicos para o
desenvolvimento das manufaturas no Brasil, está o incentivo que deve existir por parte do Governo, na
forma de isenções e premiações aos fabricantes que se destaquem, porém rejeita a ajuda estatal através
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de "subsídios pecuniários", vistos como sujeitos a abusos e ineficazes às indústrias nascentes. No excerto
abaixo, observamos sua posição:
Animar o Governo as emprezas desta espécie dando prêmios e honras aos industriosos que
se distinguirem em perfeição de seu trabalho e invenção de instrumentos e machinas úteis,
isentando as obras por alguns annos de todo o imposto, e igualmente as matérias primeiras
compradas para a nova Fabrica. No caso de invenção dita, he racionavel conceder por dez
annos o monopólio da venda, como he prática de Inglaterra [. . . ]. Alguns achão bom que o
Governo ajude aos que pertendem estabelecer Fábricas, dando-lhes dinheiro. Mas, além de
que este arbítrio só seria praticável em tempo de prosperidade, quando o Erário tenha rendas
de sobejo, a razão e experiência não abonão a utilidade desta especie de favor ás industrias
nascentes (Lisboa, 1809, 134-35).
Entretanto, o autor considera inconcebível estabelecer todos os tipos de fábricas no país sob a justificativa
de que confeririam "menor possível dependência das outras Nações". Como discutido anteriormente, Silva
Lisboa, assim como Adam Smith, teme pela expansão manufatureira que prejudique a agricultura e outras
indústrias "mais úteis", por isso, "devem-se estabelecer as que os capitaes e circunstancias do paiz poderem
manter sem prejuízo da agricultura". Mas esse arbítrio não deve se perpetuar excluindo a importação de
produtos estrangeiros, pois tal medida pode provocar retaliação por parte de outros países, conduzindo
"outras Nações para fazerem iguaes ou ainda maiores prohibições do nosso Commercio em vários Generos;
além do perigo de graves reprezallias, e cruas guerras, como fatalmente tem por vezes acontecido". Para
Silva Lisboa, as nações, no âmbito comercial, estão interligadas e possuem "mutua dependência mercantil",
e tais colaboração e interatividade as fortalecem com "maior segurança e independência política" (Lisboa,
1809, 151).
Sobre a constituição de fábricas de luxo, seguindo a mesma tendência de proibição de importações nesse
mesmo segmento, Silva Lisboa coloca que o país perderá com a adoção dessa medida, pois o suprimento da
população ficaria restrito à rigidez da oferta nacional, a qual o autor classifica de diminuta e insuficiente,
praticante de preços altos para lucrar sem a presença dos artigos de origem estrangeira:
terá o mesmo paiz, por muito tempo, o seu supprimento nos artigos respectivos a taes Fabricas,
náo só grosseiro e caro , mas taóbem mui diminuto e insuficiente; pois esse he o natural effeito
de todos os novos estatelecimentos dessa natureza; e até por ser do interesse e estilo dos
empreendedores ter constantemente o mercado interior em mingoa e estreiteza, para ganharem
mais contra o povo (Lisboa, 1809, 137).
Na passagem em que enumera os princípios gerais e fundamentais da Economia Política e Ciência Econômica, no Capítulo II da obra Princípios de Economia Política, Silva Lisboa coloca em segundo e em quarto
lugar os seguintes princípios:
o 2°princípio da Economia Política é que o Soberano deve prover que se faça o devido trabalho,
particular e público, com o mais livre, extenso e lucrativo emprego possível de pessoas e capitais,
em maneira que jamais falte ocupação honesta a quem oferecer serviço; a fim de que se obtenha
periodicamente em cada ano no Estado o maior e mais valioso produto da geral indústria e
haja constante e fácil subsistência e mantença em todas as classes de habitantes, atividades
da circulação e incessante progresso da opulência [. . . ]. O 4°princípio de Economia Política é
a aplicação do produto do trabalho da Nação ao seu verdadeiro destino, isto é, ao suprimento
dos seus objetos acima indicados na exposição do segundo princípio (Lisboa, 1956, 121 e 129).
Em ambos os princípios o autor refuta o incentivo ao trabalho que favoreça "as artes do refinado luxo
ou fábricas destinadas para distante venda" (grifo no original). O objeto do trabalho a que se refere o
segundo princípio relaciona-se àquele ligada à habitação, vestuário, defesa, alimento, ou seja, "suprimento
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das principais faltas ou precisões do gênero humano" (Lisboa, 1956, p.121). A alocação de fatores de
produção em artes de luxo "em detrimento da agricultura, manufatura e gêneros de indústria de constante
emprego e geral acomodação e consumo do povo" deve ser evitada, pois, "do contrário, resulta perversão
da indústria e desordem nas despesas econômicas, com diminuição da soma anual do trabalho produtivo
que fornece os principais objetos, de que depende a subsistência, segurança e felicidade da Nação" (Lisboa,
1956, 124).
Ainda sobre o segundo princípio, o autor pondera a "necessidade de requisitos de necessidades", os
quais são obrigatórios para o exercício do "trabalho útil" e facilitam "os meios que despertam a indústria
e removendo-se os obstáculos que a descorçoam". Tais requisitos seriam:
1°. ao sistema puro e uniforme de administração da justiça, que assegure a cada indivíduo a
bem regulada liberdade civil e o direito de propriedade; 2°. à indefinida extensão do mercado;
3°. à irrestrita propagação das luzes; 4°. à moderação e boa ordem dos impostos; 5°. - à confiança do nacional e estrangeiro na sabedoria do Governo; que faz e promove os regulamentos,
estabelecimentos e obras de favor público da agricultura, artes, comércio, navegação e ciências
(Lisboa, 1956, 122, grifo no original).
Mais uma vez, é nítida a influência do pensamento de Smith, principalmente no primeiro requisito, em que
confere à administração pública a função de garantir o direito de propriedade e as liberdades individuais
aos indivíduos. A ausências dos requisitos citados acima poderia levar o trabalho útil, aquele que leva "à
opulência e civilização do país", ao retrocesso, e Silva Lisboa reflete sobre essa consequência com a seguinte
indagação: "De que ser produzir e trabalhar em pura perda, ou por inconsiderável lucro, lutando-se com a
injúria dos monopólios, peso dos tributos, opressão das taxas e obstáculos da indústria e mercado?" (Lisboa,
1956, p. 122). O trabalho empregado em setores úteis à população diminui a dependência de outras
nações, principalmente quando consideram-se as vantagens naturais de produção do país, e aproveitando
outros ramos de indústria "daqueles países que têm decisivas vantagens naturais ou adquiridas nesses
ramos" (idem, 122-124).
O quarto princípio listado por Silva Lisboa é um dos mais importantes e também se pauta na discussão
das indústrias de luxo, porém no contexto da oposição que o autor estabelece entre a ênfase no fator terra
e a ênfase no fator trabalho como diferencial produtivo para a nação, abrindo uma discussão que se estende
por todo o livro sobre os princípios de Quesnay, por um lado, e os princípios de Adam Smith, de outro.
Para Silva Lisboa,
A extensão, fertilidade e naturais vantagens de um país pouco valem, se a Administração pública ou o barbarismo, ignorância ou vaidade nacional não fazem a mais conveniente aplicação
do produto do seu trabalho. Ainda que, de ordinário, os particulares são atentos a seus verdadeiros interesses [. . . ] quando se deixa aos indivíduos a escolha do respectivo trabalho e
emprego dos capitais; contudo, a boa ordem da economia social se transforma, se o Governo
não favorece eficazmente o trabalho produtivo, antes protege com parcialidade classes estéreis
de cidadãos, que, ou absolutamente não cooperam para a reprodução anual das cousas necessárias à subsistência, segurança e bem da Nação, ou se empregam em gêneros de obras que
inutilizam a despesa, sem algum sólido proveito público (Lisboa, 1956, 129).
Nessa caracterização, quando em uma nação "se erigem [. . . ] obras de menor pompa e decoração ou se
favorecem, com parcialidade e contra os meios naturais do país, fábricas de luxo, deixando-se em abandono
os campos, as artes e manufaturas da geral acomodação [. . . ] tal nação não só não pode avançar em sólida
opulência, mas também não adquire crédito entre os vizinhos a até se precipita à ruína". Segundo o autor,
a má alocação em tais fábricas desaproveita mão de obra e fundos de indústrias úteis à subsistência da
população, como a construção de diques, estradas, portos, pontes, entre outras, servindo apenas para
retirar-lhe riqueza e servir a poucos interessados.
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Mais adiante, no Capítulo VI, Cairu explicita a diferença entre Quesnay e Smith, ou seja, entre a teoria
fisiocrática que tende a atribuir a geração de valor aos recursos naturais e a teoria do valor trabalho,
relacionando os conceitos de agente e matéria, na forma como eles interagem. Para o Visconde de Cairu,
o economista francês coloca o foco sobre a matéria, enquanto o economista inglês centraliza o agente que
opera sobre ela, o sujeito da operação:
A diferença dos dois sistemas consiste em que os economistas franceses atribuem o suprimento e
riqueza da sociedade à matéria ou armazém físico de todas as produções naturais. O economista
inglês, porém, o atribui à potência ou agente que opera sobre aquela matéria, para dela se
colher, extrair e preparar o que mais convém ao homem e a cada país. Esta potência é o
trabalho (corporal e intelectual) que põe em accção e oportuna direção as forças produtivas da
Natureza a fim de se aproveitar o que ela brota ou encerra [. . . ]. (Lisboa, 1956, 185-187, grifos
no original).
O Capítulo III de Princípios de Economia Política nos apresenta as reflexões do autor sobre os diferentes
sistemas econômicos, e é especificamente neste capítulo que são mais compreensíveis as diferenças e semelhanças estabelecidas entre os sistemas, principalmente quanto aos pontos positivos e negativos de cada
um. Cairu elabora duras críticas ao sistema fisiocrático, aos que "só viram no arado a bem-aventurança da
terra". Para nosso autor, "os elogiadores do sistema agrário exaltam as Nações agrícolas sobre as demais
Nações da terra, como se fosse possível grande e produtiva cultura sem a judiciosa e intensa cooperação das
demais indústrias da sociedade" (Lisboa, 1956, 139). Apesar de reconhecer as imperfeiçoes deste sistema,
Silva Lisboa encerra o capítulo fazendo uma ressalva: "é, todavia, o que se avizinha mais à verdade de
quanto se tem escrito sobre o assunto" (idem, 143).
Em relação aos metalistas, ou ao "sistema mineiro", como classifica, critica os que "vêm sobre tudo nas
minas de ouro e prata as essenciais riquezas da Sociedade e no dinheiro o apoio do Estado e a universal
solidíssima alavanca", fazendo alusão mais uma vez à teoria quantitativa da moeda ao argumentar que
a estes autores "não advirtiram que bastaria alguma porção daqueles metais [. . . ] para os inocentes usos
da vida e que a acumulação de moeda, que excede as necessidades do giro e os cômodos do câmbio, se
desaprecia pela própria quantidade" (idem, p. 140). Sobre o sistema mercantil, reprova a defesa categórica
do comércio em detrimento da "agricultura, dos seus mais importantes ramos que aliás fornece a principal
matéria de todos os tráficos, salários e proveitos" (Lisboa, 1956,140).
Na crítica ao sistema colonial, Silva Lisboa aponta a obsessão das nações por "poder e ascendência",
condicionando seu lucro à rede de monopólios como forma de suprir outras reais desvantagens. Quanto ao
sistema industrial, como já apontado anteriormente, o autor concentra-se na produção que busca atender
demandas específicas, como as de luxo: "muitos, na perspectiva de ilusória popularidade e fútil magnificência, erigem estabelecimentos de luxo absurdo, sem base e em ordem próspera ao gradual progresso
da riqueza do país, fascinando o público com espetáculos de uma grandeza empinada e volátil" (Lisboa,
1956, 141). E, por fim, faz menção ao sistema militar conquistador, que só vê o símbolo do Império no
ceptro de ferro, horrores do despotismo, insaciabilidade de conquistas e roubos das Nações, ricas ou pobres,
civilizadas ou bárbaras".
A discussão sobre a importância do fator terra, considerada a mais relevante do ponto de vista dos
fisiocratas franceses, continua nos capítulos seguintes de Princípios de Economia Política. No Capítulo IV,
Cairu aponta como "defeituoso e exagerado" a definição da agricultura como a única capaz de proporcionar
riquezas à nação, assim como os trabalhos que se relacionam com ela, em detrimento dos outros setores e
até mesmo do fator água, que também é fonte de riqueza e suprimento à população, porém não é valorizada
pelos fisiocratas:
é defeituoso e exagerado o sistema da agricultura, no modo com que inculcam os economistas
sobreditos [franceses], enquanto representam a terra como a única fonte de riquezas da sociedade, sendo aliás só a original e principal; pois as águas fornecem também muitos produtos
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úteis; e presentemente, como diz Smith, é também com o peixe do mar que se sustenta o lavrador. Além disto dão ao seu trabalho uma preferência desmedida, desapreciando os demais
trabalhos da sociedade; pois não só assim se rompre o necessário equilíbrio que deve haver entre
os trabalhos do campo e os da cidade, isto é, entre os trabalhos de extrair da terra as produções
brutos e o trabalho de as preparar, modificar e transportar para os competentes mercados e
usos sociais; sendo incontestável que tais trabalhos reciprocamente se coadjuvam e reagem de
uns para os outros [. . . ] (Lisboa, 1956, 153). (. . . )
No Capítulo V, Silva Lisboa cita Smith ao expor sua tese da importância do trabalho, e não da agricultura,
como meio de enriquecer a nação. Para ele, a "destreza e o discernimento" com que o trabalho é aplicado,
assim como a proporção da população que é empregada em trabalho útil em relação a que não está
empregada em trabalho útil, são as circunstâncias determinantes do suprimento de uma nação. Logo:
O trabalho e não a terra (quaisquer que sejam as vantagens de sua extensão, posição e fecundidade) é que sustenta e opulenta a sociedade. Os mesmos frutos espontâneos e extractos
óbvios na superfície não são úteis ao homem, sem que ele trabalhe para os colher. É o trabalho
a origem e o fundamento de toda a propriedade e valor. Com trabalho é que se adquiriu,
comprou e transmitiu toda a riqueza do universo [. . . ]. A riqueza, que consiste só em terras
e sua fertilidade, vem a ser a pobreza e inutilidade sem o trabalho competente (Lisboa, 1956,
164-165).
Silva Lisboa (1956) ressalta que a população de um país e a vastidão do território, por si só, não são
diferenciais concorrenciais de produção, assim como o próprio fator trabalho empregado sem propósito.
O autor cita o exemplo da África, um continente extremamente vasto e populoso, porém assolado por
problemas sociais e pobreza:
A riqueza de qualquer Nação não se deve avaliar pela massa do seu anual trabalho, mas pela
sabedoria com que é dirigido, ajudado e suavizado por via de máquinas e discretamente aproveitados e economizados os respectivos produtos, no consumo, fabrico e mercado [. . . ]. Não
é a população do país, mas o útil e sábio emprego dos habitantes, que constitui a sua força,
opulência e felicidade. Bem terra e gente tem a África e todo mundo vê em tão vasto território
todos os opróbrios da humanidade [. . . ]. (Lisboa, 1956, 166-167).
No Capítulo VI, essa referência a países "de vastos e férteis territórios servilmente mendigando subsistência
e socorro às Nações mais dextras, industriosas e comerciantes" é novamente estabelecida indagando o autor
ao final: "De que servem aos bárbaros da África e aos selvagens da América, tantas e tão boas terras, sendo
inimigos do trabalho e desconhecendo as ciências, indústria e comércio leal? Comparem-se os réditos da
Polônia e Itália, com os da Prússia e Grã-Bretanha. Que enorme desproporção não se achará de distrito
por distrito?" (Lisboa, 1956, 194-195).
No Capítulo I de Princípios de Economia Política, nosso autor mais uma vez reflete influências smithianas em suas colocações: a causa e prosperidade das nações seriam função de dedicação e amor ao trabalho,
além da sua ligação à atividade industrial:
Porém, ainda que seja impossível perfeição e difícil a certeza das coisas nas cousas e juízo
dos homens e em vão se pretenda fixar a fortuna dos Estados, parece contudo provável que a
existência e prosperidade das nações se proporcionam: 1.°- à pureza de sua teoria e prática dos
sentimentos religiosos; 2.°- à constância do espírito de atividade no manejo da indústria; 3.°- ao
amor e descrição geral do trabalho; 4.°ao bom uso dos frutos da respectiva instrução e riqueza
(Lisboa, 1956, 77).
Considerando as liberdades individuais, a exaltação e divisão do trabalho, bem como o comércio "franco" e
aberto aos demais países, a nação e seus indivíduos só teriam a se beneficiar com a mais "recta distribuição
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dos trabalhos", guiados pelas vantagens comparativas e "naturais adquiridas". Neste contexto, o papel do
Estado, concebido nos três deveres a serem exercidos pelo "Soberano", são designados por Silva Lisboa
como sendo:
1°. o dever de proteger o Estado de violência e invasão de outros Estados independentes; 2°.
o dever de proteger, quanto for possível, a cada membro do Estado da injustiça ou opressão de
qualquer outro membro, estabelecendo a mais exacta administração da justiça; 3°. o dever de
erigir e manter certas obras e instituições públicas, que não podem ser do interesse de qualquer
indivíduo, e nem ainda de certo número de indivíduos, o erigir e manter, visto que o proveito
não poderia reembolsar o custo, como aliás frequentemente se reembolsa a benefício de toda a
Nação (Lisboa, 1956, 172-173).
Ainda fazendo menção ao papel do trabalho em relação à exaltação do sistema agrário, Silva Lisboa utiliza
uma citação de Smith, "que o trabalho é a causa da Riqueza das Nações e que esta riqueza se proporciona
à sabedoria com que é dirigido o anual trabalho de cada país" (Lisboa, 1956, p. 255, grifo no original).
Igualmente, Visconde de Cairu busca mostrar que Smith reconhece a importância da agricultura como
fonte de riqueza, mas não isoladamente, sem vinculação ao trabalho técnico que se exerce sobre ela, o
qual avança se aperfeiçoa continuamente: "Smith libertou a Economia de complicações, impertinências e
lugares comuns. Reconhece que a agricultura é o trabalho primário mais natural e mais sólido do homem
civilizado. Mas não menos reconhece que, avançando a civilização, todos os homens não podem nem devem
ser agrícolas (idem, 255).
Finalmente, no último capítulo de Princípios de Economia Política, Silva Lisboa expõe a importância
da formação de valores entre os cidadãos como o grande diferencial concorrencial entre as Nações, mais
importante que posição geográfica, disponibilidade demográfica e vantagens climáticas: "convençamos o
absurdo de vários autores que têm difamado Nações e indivíduos pela diferença do hemisfério, altura do
polo, desvantagens do território e influência do clima. Sábias leis e bons costumes são os que criam homens,
ciências e riquezas" (Lisboa, 1956, 302-303).

5. Considerações Finais
O Antigo Sistema Colonial e os elementos que o sustentavam entram em crise na medida em que uma
nova realidade começa a ser construída dentro e fora da Colônia. Internamente, o elevado crescimento que
a Colônia apresentava era incompatível com as restrições metropolitanas a que permanecia submetida e
que insistiam em abafar os interesses regionais brasileiros, culminando em uma série de movimentos que
clamavam por mais liberdade em relação à Metrópole. A Europa do século XVIII era sacudida pelas novas
ideias liberais, que buscavam romper com as estruturas do Antigo Regime baseadas na sociedade de ordens,
na política mercantilista e no absolutismo. Essa nova mentalidade dava voz ao descontentamento da nova
burguesia em ascensão, ansiosa por novas formas representativas de governo e pelo fim das estruturas
vigentes.
O estudo do pensamento econômico de José da Silva Lisboa permitiu verificar aspectos e temas considerados de extrema importância na discussão da reforma da política lusa, tendo em conta os aspectos
políticos, econômicos e históricos, bem como a delicada situação em que Portugal se encontrava no início
do século XIX em relação a diferentes contextos: no que tange ao vínculo existente entre Portugal e sua
mais importante colônia, o Brasil; no que diz respeito à relação entre Portugal e suas demais colônias e a
rivalidade comercial-mercantil que a nação nutria com as demais nações europeias; e, principalmente, em
relação à vulnerabilidade político-econômica diante da Inglaterra, cuja aliança diminuía sua autonomia.
Estas questões permearam as reflexões e estratégias apresentadas pelo autor nas obras analisadas neste
estudo: Princípios de Economia Política e Observações sobre o Commercio Franco no Brazil, lançadas,
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respectivamente, em 1804 e 1808-1809. Silva Lisboa apresenta saídas diferentes para a metrópole portuguesa harmonizar o conjunto de suas relações político-comerciais com as demais nações europeias, sua
colônia americana e as demais colônias sob seu domínio.
Quanto à dicotomia entre a importância do fator terra (agricultura) e o predomínio do fator trabalho e
setor produtivo pautado no estímulo à indústria, Silva Lisboa acredita nos princípios exaltados por Adam
Smith, por exemplo, a divisão do trabalho, como explicação do predomínio do comércio dos ingleses com
os americanos. Assim, destaca a diversidade climática, a qualidade das terras e a localização geográfica
privilegiada do território brasileiro como vantagens produtivas, mas, isoladamente, não as reconhece como
responsáveis por proporcionar riqueza à nação, desde que estejam associadas ao trabalho produtivo e
especializado que as transforma, tirando-as de sua situação de objeto. Silva Lisboa enfatiza que outros
setores, além da agricultura, são fontes de riqueza, como o fator água, responsáveis por fontes infindáveis
de subsistência à população, bem como o desenvolvimento industrial gradual de setores além da empresa
agrícola já implantada no país.
Em relação às fábricas de luxo, o autor considera que este comércio de bens "supérfluos" deva ser preterido
por Portugal. Neste aspecto, apresenta duas defesas diferentes: ressalta a consequência da alocação de
fatores de produção em artes de luxo em detrimento da agricultura, manufatura e gêneros de indústria, ou
seja, a diminuição de trabalho produtivo aplicado em setores de subsistência e mais importantes. Porém,
ao seguir a política da proibição de importações estrangeiras, as quais também incluem gêneros de luxo,
Silva Lisboa aponta que o país perderá com a adoção desta medida, pois o suprimento da população ficaria
restrito à rigidez da oferta nacional, praticante de preços altos para lucrar sem a presença dos artigos de
origem estrangeira. A crítica do Visconde de Cairu, nesse ponto, demonstra mais sua aversão à restrição
a entrada de produtos estrangeiros do que à defesa do comércio de bens de luxo.
Sobre o contrabando, para Silva Lisboa, o monopólio exercido pela colônia fomenta as atividades ilegais
e o ideal seria revogar leis e práticas que impedissem a importação de produtos sujeitos às "desordens".
O contrabando, dessa forma, seria mais uma consequência da resistência à entrada de produtos externos,
e os contrabandistas seriam os responsáveis pelo princípio da emulação a que Silva Lisboa faz referência.
Já em relação à prática comercial, como defensor da habilidade do comércio em distribuir e redistribuir
de maneira eficaz as demandas por bens e serviços entre as partes interessadas, nosso autor defende a
harmonização de interesses metropolitanos e dos colonos em benefício de uma relação de prosperidade para
ambos, a qual ocorreria através da "franqueza" do comércio, ou seja, com a extinção de restrições a importações e impedimentos tarifários, além do fim de medidas classificadas como desnecessárias, por exemplo a
intermediação de Portugal no comércio de outras nações com o Brasil. Tais medidas impulsionariam tanto
a metrópole e a colônia, tirando-as do estado comercial estacionário no qual se encontravam.
As relações entre metrópole e colônia, de acordo com José da Silva Lisboa, são de interesse do soberano,
pois desta união dependeriam a prosperidade e projeção de ambos os países. O autor concorda que Portugal
desfrutaria de maiores benefícios ao aproximar-se da Inglaterra, na época a maior potência marítima e
industrial. Além dos laços que já o prendiam a este país, Portugal teria muito a aprender com a política
liberal adotada pelos ingleses, suas invenções e o modo como gerem sua política e sua administração e
justiça em relação a seus cidadãos.
As impressões sobre a natureza humana dos habitantes dos trópicos evidenciam a importância dada pelo
autor à educação e à formação de valores, as quais subentendem a assimilação e aprendizado de costumes,
o sistema jurídico, o respeito às leis, a compreensão do valor do trabalho, com efeitos e relevância maiores
para esculpir o homem que trabalharia no futuro. Já em relação ao trabalho escravo, Silva Lisboa reconhece
a indecência do caráter humano ao instituir uma relação de trabalho baseada na escravidão, em prol de
homens que não desejam trabalhar ou se glorificam com o sofrimento alheio, porém não se pronuncia sobre
sua extinção, até porque esse era o pilar da produção colonial, o principal elo da cadeia que vinculava
comerciantes portugueses e colonos brasileiros e fortalecia seus laços através do espaço extraterritorial
como alertou Alencastro.
Assim, a necessidade de traçar novas diretrizes para promover o desenvolvimento da nação nesse novo
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cenário era imediata e conduziu o governo português a repensar a nação. Nesse contexto, José da Silva
Lisboa, o Visconde de Cairu, contribui para municiar a reforma que visava manter a antiga preeminência
portuguesa sobre o Brasil, assegurando os interesses estabelecidos através da elaboração de um pensamento
peculiar que refletia o contexto histórico vivenciado. Árduo defensor das teses de Adam Smith e da
aproximação de Portugal junto à nação inglesa, José da Silva Lisboa vislumbra uma mudança radical
na política externa lusa. Reconhece primeiramente o princípio do laissez-faire e a completa extinção
de medidas alfandegárias e regulatórias que visassem minar o comércio na Colônia. Entretanto, não se
posiciona negativamente aos interesses do comércio de escravos, ou a sua manutenção como sustentáculo
da cadeia produtiva colonial, ambiguidade que faz esse pensamento manter um braço no Seiscentos, ainda
que inspirado nas ideias iluministas do oitocentos.
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Resumo
Neste artigo discutimos acerca dos Mapas de Exportação como fonte de pesquisa, principalmente para o período compreendido entre
meados do século XVIII e os anos iniciais do século XIX no Império Português. Nosso objetivo é apresentar essas fontes, explicar os
principais métodos que podem ser utilizados para produção de séries, bem como suas potencialidades gerais. Baseados nos conceitos
da História Serial, pretendemos apresentar uma nova abordagem para os estudos do comércio ultramarino português, do transporte de
mercadorias coloniais e manufaturadas e até mesmo dos sujeitos envolvidos no contexto econômico do Atlântico Português.
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Abstract
In this article we discuss Export Registers as a research source, mainly for the period between the mid-eighteenth century and the early years
of the nineteenth century in the Portuguese Empire. Our goal is to present these sources, explain the main methods that can be used for the
compilation of series, as well as their potential uses. Based on the concepts of Serial History, we intend to present a new approach to the
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1. Introdução
despeito de inúmeras controvérsias, ainda é mais ou menos consenso de que a principal característica
do ofício do historiador é o estudo do homem no tempo (BLOCH, 2001, 55). A História Econômica
não foge muito dessa assertiva. Conquanto que para períodos, digamos, pré-estatísticos, reconstituir dados
de natureza econômica exige um esforço de garimpo e compilação de fontes seriais. Afora isso, sempre
há a frustração de se deparar com lacunas decorrentes de registros incompletos, uma vez que não era
preocupação dos contemporâneos a elaboração de estatísticas tal como são comuns nos dias atuais. Por isso
que os mapas1 de exportação podem ser vistos como de pouca importância quando analisados isoladamente.

A

1

Além do seu significado geográfico, a palavra "mapa" era também um sinônimo para a palavra "lista". Cf. SILVA, 1789, 266.
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Os mapas de exportações como fonte de pesquisa

Avulsamente, eles apenas contribuiriam para demandas específicas, como em responder quem era o capitão
de tal embarcação em tal ano, por exemplo.
O verdadeiro contributo dessa fonte reside na sua potencialidade em oferecer dados seriais para os
pesquisadores e mostrar o desempenho econômico de algumas regiões do Império Português. A partir da
coleta e sistematização de dados é possível desdobrar outros caminhos de pesquisa que podem ser de caráter
serial ou apenas pontuais. Este artigo, nesse sentido, pretende explorar o potencial documental ofertado
pelos mapas de exportação da segunda metade do século XVIII. Os mapas (de frotas, de embarcações e
gerais) registravam as saídas de mercadorias dos portos brasileiros com destino aos portos portugueses.
Além de recordarem exportações de mercadorias (em unidades ou em unidades de medida) assinalam
também os seus preços, valores exportados, nomes de capitães, tipos de embarcações e rotas. Devidamente
coletados e seriados, esses dados possibilitam reconstituir parte do movimento comercial das colônias
portuguesas. Além disso, como alguns dados são passíveis de desagregação, os resultados se tornam ainda
mais ricos, convidando o cruzamento e comparação com outras fontes de caráter econômico, estatístico e
serial, como se pretende demonstrar.

2. Os Mapas de Exportação
Os mapas de exportação podem ser divididos em três grupos:
1) os mapas de carga, que eram registros individuais de embarcações;
2) os mapas de frota, que registravam várias embarcações em um só documento;
3) por fim, os mapas gerais, que registravam informações de cunho econômico de forma ampla, e não só
referente ao despacho de embarcações.
Os mapas de carga trazem à tona o que cada embarcação carregava quando saia dos portos do Brasil.
As embarcações só poderiam zarpar dos portos coloniais depois de emitidos tais mapas, para que assim se
evitasse o contrabando e para que a tripulação não extrapolasse os produtos coloniais que poderiam levar
por sua conta. Esses mapas, geralmente, eram emitidos pelos Juízes das Alfândegas dos portos de saída.
Passavam pelas mãos do governador e eram destinados a secretaria de estado da Marinha e Ultramar.
Neles iam registradas a quantidade de cada produto transportado, suas formas de armazenamento, bem
como o valor total da carga. Esse valor dizia respeito aos preços dos produtos na colônia, ou seja, não
estavam embutidos os custos do negócio, tais como frete, seguro e a própria margem de lucro. Vejamos a
figura a seguir:
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Fig. 1. Mapa da Carga da Galera São Sebastião Rainha de Portugal.

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos do Maranhão, Documento 5564.

Na parte superior há o cabeçalho, no qual identificamos que se trata de uma embarcação do tipo galera
e de nome São Sebastião Rainha de Portugal. Além disso, é possível apontar o nome do capitão João Pedro
Machado; nota-se também o porto de onde o navio foi despachado, bem como a data de partida e para onde
ele se destina: no caso, a galera São Sebastião partiu da cidade de São Luís, na capitania do Maranhão,
no dia 22 de janeiro de 1784, tendo por destino Lisboa. A seguir, na faixa central do documento, temos
o mapa propriamente dito. Na primeira linha há as mercadorias que foram remetidas na embarcação:
Algodão, Arroz, Atanados (couro seco, tratado com tanino), Couros (em cabelo), Gengibre, Café, Goma
e Rachas de Lenha. Na linha logo abaixo há as quantidades enviadas de cada produto, quantificada em
arrobas. Já na última linha estão os preços de cada um dos itens enviados. Na última coluna, à direita,
temos o valor total dos efeitos, ou seja, toda a mercadoria que foi despachada na galera São Sebastião valia
15:722$210 réis.
A Figura 1 demonstra um mapa de carga bem simples, com poucas informações. Tudo leva a crer que
a partir de 1780 as diretrizes para a confecção dos mapas mudaram. Em todas as praças brasileiras esses
registros se tornaram mais detalhados, o que permite a coleta de dados desagregados. Vejamos a Figura
2, abaixo, que retrata um Mapa mais completo:
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Fig. 2. Mapa da Carga da Corveta São Bento.

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos do Pará, Documento 7571.

O Mapa acima é mais completo e desagrega muito mais informações. Na parte superior, assim como na
Figura 1, há o cabeçalho. Nele está indicado o tipo da embarcação, uma corveta; bem como o seu nome,
São Bento. É possível ainda identificar o nome do capitão: Francisco José da Silve Vieira. Nota-se também
o porto de onde o navio foi despachado, bem como a data de partida e para onde ele se destinava: no caso,
a corveta São Bento partiu da cidade de Belém, na capitania do Pará, no dia 12 de julho de 1786, tendo
também por destino Lisboa. Na primeira linha temos os tipos de armazenamento dos produtos, como
sacas, barris, embrulhos e também as unidades de medida como arrobas, arráteis e alqueires, por exemplo.
Por isso, os gêneros remetidos que se encontram na primeira coluna, muitas vezes são marcados em mais
de uma célula do mapa. Peguemos o caso do arroz, por exemplo: nesta embarcação foram remetidas 2.547
sacas e mais 16 barris, que resultaram em um peso de 12.412 arrobas e mais 11 arráteis. Os próprios
gêneros são bem mais variados, havendo remessas de muitas drogas do sertão como salsaparrilha e cravo,
mel, farinhas, óleos, castanhas e até mesmo aguardente. Mas uma das diferenças mais importantes é que
esse mapa, ao contrário do anterior, destaca os preços unitários de cada mercadoria, bem como os totais.
Nesse caso, pudemos avaliar que a carregação da corveta São Bento era estimada no valor de 23:750$493
réis. Outra coisa interessante é que diferentemente do mapa anterior, este vem assinado pelo Juiz da
Alfândega: José Pedro Fialho de Mendonça.
A desagregação dos dados fica mais clara quando se observa um mapa de carga que registrava cargas
de açúcar, um dos produtos mais importantes da época colonial. A figura abaixo remete a um mapa do
navio Pérola do Mar, emitido em Pernambuco no ano de 1787. Além de ser possível ver no que consistia
os gêneros "secos e molhados" e os tipos de couramas, vislumbram-se quatro tipos de açúcar diferentes e
seus respectivos preços. Apenas para se ter uma ideia, Pernambuco chegou a produzir nove tipos de açúcar
diferentes entre 1780 a 1807 e a Bahia chegou a incrível diversificação de treze açúcares. Somente o Rio de
Janeiro estancou em quatro tipos.
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Fig. 3. Mapa da Carga do Navio Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora do Carmo, Pérola do Mar.

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos de Pernambuco, Documento 11463.

Outro tipo de documentação parecido com os mapas de carga são aqueles produzidos quando da chegada
das embarcações ao Reino. Semelhantemente aos mapas, a documentação das visitas do ouro, por exemplo,
também tinha um caráter de fiscalização. As visitas do ouro eram feitas pelas inspeções de alfândega nas
embarcações chegadas do Ultramar. Muito possivelmente, o encarregado de subir a bordo dos vasos para
verificar os seus conteúdos tinha em mãos o seu respectivo mapa de carga com o qual poderia comprovar a
idoneidade dos carregamentos, ou seja, verificar se houve ou não práticas de contrabando ou descaminho.
Feita a vistoria, o responsável elaborava um registro e o enviava também ao secretário de estado da
Marinha e Ultramar. Era uma estratégia ainda em sintonia com as preocupações da política pombalina
da época, e que deve ser interpretada em conjunto com outros eventos, como a proibição dos comissários
volantes, a criação das companhias e os incentivos para fomentar a indústria doméstica portuguesa. Ao
proibir a atuação dos agentes itinerantes pretendia-se coibir os sucessivos desfalques que esses pequenos
comerciantes faziam com o capital de seus credores; a criação das companhias monopolistas para o Brasil,
além de pretenderem fomentar o desenvolvimento econômico dos seus locais de atuação, tinha também
como finalidade barrar a atuação de mercadores de outras nacionalidades, mais especificamente os ingleses;
e as políticas industriais procuravam, da mesma forma, contornar a presença estrangeira em Portugal, desta
vez por meio da substituição das importações. Tudo isso fazia que uma série de indivíduos, tanto nacionais
como estrangeiros, se vissem privados do lucrativo comércio colonial, o que por sua vez, os incentivava
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a adotarem práticas ilícitas para acessar esses mercados, os contrabandos e descaminhos faziam parte
dessa tática. Some-se a isso a crise da mineração, que fazia com que a Coroa Portuguesa prestasse mais
atenção nos clássicos produtos agrícolas do Brasil e se esforça-se mais ainda em remediar as ilegais práticas
comerciais. Esses elementos da politica pombalina e as escassez do ouro, naturalmente, chamavam das
autoridades portuguesas um maior rigor na coleta dos impostos. Sendo assim, tanto os mapas como as
visitas do ouro, podem ser compreendidos como instrumentos importantes dentro dessa conjuntura para o
aperfeiçoamento do aparelho fiscal português.
Muito embora as visitas do ouro sejam registros bem mais simples que os mapas de carga, mesmo quando
a comparação é feita com o primeiro tipo de mapa exposto aqui, elas são úteis, de vez que podem preencher
eventuais lacunas dos mapas. A próxima figura mostra a visita do ouro realizada no mesmo navio Pérola
do Mar evidenciado no mapa anterior.
Fig. 4. Visita do Ouro do Navio Pérola do Mar.

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos de Pernambuco, Documento 11505.
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É o mesmo caso da documentação do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, denominada
Livros do Marco dos Navios. Essa documentação dá conta da entrada no porto de Lisboa das embarcações
oriundas das mais diversas partes do Império Português entre 1769 e 1835. Nessas fontes estão registradas as
datas de entrada em Lisboa, o porto brasileiro de partida, o nome das embarcações, além de seus respectivos
capitães e a carga que estava trazendo (em tonelagens totais, não desagregadas). O trabalho de seriar tais
fontes resultou na obra monumental de Eduardo Frutuoso, Paulo Guinote e António Lopes intitulado O
Movimento do Porto de Lisboa e o comércio luso-brasileiro (2001), muito embora seja importante advertir,
seguindo as pontuações de Pablo Oller Mont Serrath (2016), de que, pelo menos para as viagens com
origem no porto de Santos, os registros do Marco dos Navios estejam incompletos. Isso ocorreu, muito
provavelmente, porque as embarcações que saíram de Santos e fizeram escala no Rio de Janeiro, ou em
outro porto colonial, acabaram por ser registradas como tendo origem no porto de escala.
Isso posto, o segundo tipo de mapa de exportação é aquele que captura todos os vasos que saíram de
algum porto colonial rumo ao reino. São relativamente mais fáceis de se trabalhar, pois agrupam num só
documento todas as embarcações que compunham a frota ou todas aquelas que saíram no período de um
ano. Evitam a coleta, às vezes demorada, de se juntar documento por documento, isto é, sistematizar os
dados de embarcação por embarcação isoladamente, como no caso dos mapas de carga, das visitas do ouro
e do marco dos navios. A Figura 5 ilustra uma frota da CGGPM que saiu do Maranhão a 18 de dezembro
de 1766.
Fig. 5. Mapas de Carga de uma Frota vinda do Maranhão

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos do Maranhão, Documento 4168.

Neste mapa podemos perceber um cabeçalho mais resumido, apenas dizendo que a carga remetida vai
para Lisboa em uma frota, com exceção de três embarcações que haviam partido antes para a metrópole.
Na linha superior temos os gêneros enviados, bem como a maneira que foram quantificados: atanados em
unidades, algodão em rama e fio, café, cacau e cera, todos em arrobas, óleo de copaíba em quartilhos,
além de fios de seda e madeira em geral. Notamos também, na primeira coluna, que a frota era composta
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por sete embarcações. Elas não foram classificadas e nem há os nomes de seus respectivos capitães ou
mestres. Mas sabemos que em 18 de dezembro de 1766 saíram do porto de São Luís, com destino à
Lisboa as embarcações São Francisco Xavier, São Sebastião, Necessidades, São Lázaro, São João, Nossa
Senhora da Conceição e São Marçal. Somada todas as embarcações, temos que foram remetidos para o
reino 108:579$387 réis em produtos coloniais e também em espécie. O curioso é que nesse Mapa aparece
a quantidade dinheiro em barras de ouro que também foi enviada pela frota, fato pouco usual para as
capitanias amazônicas que estavam distantes das clássicas regiões mineradoras. O envio de dinheiro a
partir do Norte da América Portuguesa, contudo, pode querer dizer que existiam redes mercantis ligando
as Minas Gerais com o Maranhão, mas também poderia ser simplesmente reenvio de numerário de volta
para a Metrópole, pois é sabido que as companhias pombalinas chegaram a remeter dinheiro para as regiões
de monopólio, tanto para facilitar as trocas locais como para pagar os vendedores de gêneros coloniais.
Nem todas as embarcações saiam juntas rumo ao reino. A partir de meados da década de 1760, a
política real mudou com relação ao transporte e, doravante, passou-se a permitir que as embarcações
saíssem individualmente dos portos, tanto coloniais como metropolitanos. Era o fim das frotas comboiadas,
regime de navegação que funcionava desde a segunda metade do século XVII de forma recorrente. Foi uma
política sintonizada com as reformas pombalinas para melhorar os fluxos mercantis entre a metrópole e a
colônia e para corrigir alguns inconvenientes operacionais ligados ao próprio sistema de frotas (GODINHO,
1968; MELO, 2017, p. 314-369). Mesmo assim, isso não impediu que se confeccionassem mapas de frota,
com a diferença de que esses documentos posteriores a década de 1760 registram, obviamente com datas
diferentes, as saídas das embarcações. Um mapa de frota da Bahia em 1793 ilustra o que se acabou de
dizer.
Fig. 6. Mapas de Carga de uma Frota vinda da Bahia

Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Junta do Comércio, Caixa 38, Maço 10.

Apesar do regime de frotas ser extinto por essa altura, ainda era comum na época os agentes governamentais se dirigirem as embarcações de cada porto como sendo a "frota da Bahia" ou a "frota de Pernambuco",
etc. No caso acima, foram 33 embarcações que saíram da Bahia no ano de 1793. Apesar de indicar as
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datas dos despachos, a documentação oculta o nome dos capitães e só em alguns casos remete para o tipo
de vaso em questão. Entretanto, um dos maiores atrativos nesse documento é que ele põe em evidência os
portos de destino, nomeadamente Lisboa e Porto. Apenas para comparação, na mesma cota documental
do mapa de frota da Bahia existe o mapa da frota de Pernambuco de 1788, e nele se informa o nome dos
capitães.
Por último, temos os mapas gerais, que são parecidos com os mapas de frotas por reunirem, também
num só documento, dados acumulados durante certo tempo. Entretanto, os dados aglutinados podem
contemplar muito mais do que um ano, diferindo assim dos mapas de frota. Os mapas gerais são recorrentes
nos registros das companhias monopolistas da segunda metade do século XVIII e para os períodos finais
do Brasil colônia. Por volta dessa época, a administração real começou a exigir registros mais detalhados
daquilo que entrava e saia das praças mercantis da América portuguesa. É desse contexto que surgem
as famosas balanças de comércio utilizadas em muitos trabalhos historiográficos (ARRUDA, 1980). Essas
balanças, tinham como uma de suas origens os levantamentos feitos nas instâncias administrativas coloniais,
como por exemplo a figura abaixo que mostra as importações e exportações de Pernambuco em 1801,
assinadas pelo juiz da alfândega.
Esse tipo de mapa geral levanta informações novas, como os dados de importação do Reino. Outros
mapas podem conter informações sobre comércio de cabotagem e comércio de escravos. No caso do mapa
acima podemos ver que 51 embarcações entraram em Pernambuco e 57 saíram, o que demonstra uma
diferença na composição das cargas. As cargas metropolitanas eram mais leves e as coloniais mais pesadas,
por isso a exigência de mais embarcações para a torna viagem. Esse tipo de mapa peca, entretanto, por
não informar as arrobas, impossibilitando desvelar os preços das mercadorias, por exemplo. Mapas gerais
poderiam ser produzidos também para responder certas demandas, como quando, em 1792, Sua Majestade
suspendeu o imposto de pensões sobre o açúcar embarcado em sacas e barris. Isso fez crescer o despacho
da mercadoria nessas formas de armazenamento.
Fig. 7. Mapa Geral da Importação de Produtos para Pernambuco

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos de Pernambuco, Documento 15638.
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Em 1798 o governador da capitania, para comprovar que essa isenção estava causando danos a Real
Fazenda – ou por algum outro motivo implícito – mandou elaborar uma relação dos açúcares exportados
entre 1787 a 1796, como se depreende da figura abaixo.
Fig. 8. Mapa demonstrativo dos açúcares exportados de Pernambuco

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos de Pernambuco, Documento 13658.

Até aqui foram apenas descritas as fontes possíveis para se reconstituir os dados de exportação do
comércio colonial, procurando ilustra-las com registros originais de modo a ter uma visão mais clara do
que se está tratando. Para já, deve ter ficado evidente que toda essa documentação é muito heterogênea,
mesmo quando se trata das de mesmo tipo. Alguns mapas de carga podem ser mais completos que outros.
Mapas de carga podem ser mais completos que os mapas de frota. As informações dos mapas de frota
diferem de tempos em tempo e de praça para praça. Além disso, as informações somadas dos mapas de
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carga, ou da documentação das visitas do ouro, podem não corresponder exatamente com as informações
dos mapas de frotas ou dos mapas gerais. Essas disparidades documentais, e outros pormenores, são
importantes de serem mencionadas e para tratá-los são necessários alguns comentários metodológicos que
exploraremos na seção seguinte.

3. Metodologia
O tratamento de fontes como os mapas de exportação envolve mais um esforço de coleta e sistematização
de dados do que propriamente alguma originalidade metodológica. Consistem simplesmente em organizar
os dados oferecidos (como quantidades, preços e valores) de forma serial e de modo a mostrar no médio
ou no longo prazo as variações dos indicadores (como curvas e tendências). Para isso, o pré-requisito
essencial é que as fontes possuam dados passíveis de seriação, isto é, aquelas informações que se repitam
durante o tempo. Os mapas de exportação oferecem essa oportunidade, principalmente porque a pauta de
exportação das colônias brasileiras mudou pouco durante o período. Assim, produtos recorrentes como o
açúcar, tabaco e couros estarão sempre presentes. Já produtos de exportação novos, como o algodão e o
arroz podem ser acompanhados praticamente desde os seus primeiros despachos.
Um software que acolha tais exigências é imprescindível. Pode se recorrer a programas sofisticados e
com dispositivos de pesquisa mais potentes, porém com um simples programa de Excel também é possível
realizar a coleta e tratamento da documentação dos mapas de exportação. E já que ele é um recurso
relativamente simples e acessível, tomaremos ele como ferramenta para tratar os mapas de exportação.
Como a parte de verter as informações do papel para um programa de computador é uma das mais
importantes, faz-se necessário um conhecimento mínimo da paleografia do período. Abreviações como
N.S. (Nossa Senhora), S.S. (Santíssimo Sacramento), Fx (Fechos), assim como de diversos nomes pessoais
são recorrentes, mas nada que consultas a manuais de paleografia e abreviaturas, assim como o contato
recorrente com as fontes, não resolvam (MENDES, 1953, p. 11). Por vezes, pode ser relativamente fácil
encontrar os preços dos produtos caso eles não estejam legíveis ou disponíveis nos documentos. Quando um
mesmo mapa informa a quantidade (em arrobas) de açúcar e o seu valor, o preço vem à tona simplesmente
dividindo o valor pela quantidade. A mesma coisa para o algodão e para o tabaco, cuja cotação era por
arrobas também. Os couros, por sua vez, eram cotados por unidade. E, muito a propósito, separar os
valores por centenas facilita a leitura tanto do pesquisador como do leitor.
O primeiro procedimento é separar as fontes. Os diversos documentos mencionados se tornam mais
seguros e fáceis de trabalhar quando os transcrevemos em diferentes arquivos de Excel. Assim, é recomendável criar um arquivo só para os mapas de embarcação, outro só para as visitas do ouro, assim por
diante, e dentro dos arquivos separar as planilhas por ano. O segundo passo é direcionar o programa de
modo a compatibiliza-lo com as informações que se pretende extrair dos documentos. Pegue-se o exemplo
dos mapas de embarcação. Transpor os dados desse documento para o banco de dados do Excel se torna
mais funcional quando se reservam as linhas do programa para cada embarcação. Para isso é necessário,
antes, criam um cabeçalho na primeira linha, onde constam as informações que se pretendem lançar. Uma
sugestão é começar pelo nome da embarcação, na primeira célula da primeira linha. Na segunda célula,
também da primeira linha, podem-se incluir o nome do capitão, na terceira, a data de saída, na quarta, o
tipo de embarcação, na quinta, a rota da viagem.
O terceiro passo diz respeito ao lançamento dos valores. Como a documentação dos mapas de embarcação
são heterogêneas, algumas células ficarão em branco, como por exemplo os preços, os tipos de açúcar e
os valores das cargas, principalmente para o período anterior a 1780. Mas existem indicadores, como
demonstrado, que estão quase sempre presentes, tais como as caixas, fechos e arrobas. Por isso, uma
sugestão que pode facilitar o trabalho é iniciar os lançamentos através dos documentos mais recentes, isto é,
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aqueles que apresentam maior quantidade de informações. O açúcar é particularmente o mais trabalhoso,
pois envolve muitos componentes a serem inseridos nas planilhas de Excel. Uma forma relativamente
simples de lidar com ele é inserir um cabeçalho de todas variáveis, como as caixas, fechos, caras, barris,
arroba, preço e valor. Feito isso, selecionar os respectivos espaços acima dessas variáveis, mesclar e escrever
o tipo de açúcar. Pegando o exemplo do mapa de carga da Figura 3 o resultado seria o seguinte quando
se transcrevesse os dados do açúcar branco fino:
Açúcar Branco Fino
Caixas Fechos Caras Barris Arroba Preço
43

81

1.685

Valor

1.300 2.155.400

Como já dito, os tipos de açúcar podem chegar à casa de uma dezena, por isso esse procedimento será
realizado mais vezes de modo a comportar as classes do produto. Depois de inseridos os cabeçalhos do
açúcar é importante inserir um cabeçalho a mais que facilitará a quantificação quando todos os valores
forem lançados. Esse cabeçalho deverá conter as informações totais das caixas, fechos, caras, barris, arroba
e valor que a embarcação carregou, somando todos os indicadores do açúcar, menos o preço. Proceder
assim fica mais fácil para calcular quanto de açúcar uma embarcação carregou, tal como demonstrado no
exemplo abaixo. Também é o modo para se lançar os dados dos mapas de embarcação que não especificam
tipos de açúcar, seus preços e valores.
Soma dos açúcares
Caixas Fechos Caras Barris
450

16

81

22

Arroba

Valor

18.822,50 16.274.450

O exemplo do açúcar é um caso extremo. Outros gêneros são mais resumidos e rápidos de lançar, como
os couros, na qual as linhas consistem somente em unidades, preços e valores. No final, quando todos os
mapas de embarcação do período de um ano forem lançados no programa de computador, a planilha deve
ficar com, mais ou menos, 200 colunas e as linhas oscilarão de acordo com o número de embarcações do
determinado ano. No caso da praça de Pernambuco, o ano de 1787 somou 22 embarcações, portanto, serão
22 linhas. Nos últimos cabeçalhos é importante inserir as cotas documentais para facilitar o retorno aos
documentos caso erros sejam percebidos.
A documentação das visitas do ouro e do marco dos navios podem seguir o modelo acima descrito de
inserção no banco de dados. Em relação aos demais tipos de mapas de exportação, o próprio modelo
em que estão lançados os valores nos documentos podem ser copiados sem grandes preocupações numa
planilha de Excel. A única advertência é para aqueles mapas gerais que podem ser sequenciados. Por
exemplo, existem mapas gerais para o Rio de Janeiro para alguns anos finais do século XVIII e eles foram
produzidos com o mesmo padrão de registro.2 Assim, eles são possíveis de serem seriados, tais quais os
mapas de embarcação que sumarizamos acima. A única diferença é que nas linhas do Excel, ao invés de ser
ocupada pelas embarcações, elas deverão ser preenchidas com os anos e o cabeçalho irá variar de acordo
com os dados que se quer transpor para o programa.

2

Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos do Rio de Janeiro, Documento 12025, 12027, 12689, 13838, 15450 e 16175.
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Obviamente, existem outras formas de se tratar essas documentações. O que se acabou de descrever
foi baseado em pesquisas que já realizamos para as capitanias de Pernambuco, Grão-Pará e Maranhão
(MARTINS, 2015; MELO, 2017). E nos debruçando sobre essas documentações também vieram à tona
o questionamento da veracidade dos números. Ora, nada nos garante que eles sejam à prova de tudo e
uma das formas que resta para averiguar sua validade é justamente o cruzamento dos dados. Comparar
os resultados somados dos mapas de embarcações, visitas do ouro e marco dos navios com os mapas gerais
por exemplo, é uma forma de testar a validade dos dados. Por isso a necessidade de se computar os mapas
gerais. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, existem mapas de frotas que fazem da coleta
e sistematização de dezenas e centenas de mapas de carga algo desnecessário e trabalhoso. Entretanto,
os mapas de frotas não são recorrentes. E na ausência deles, se faz necessário a coleta e tratamento
de documentos isolados. Porém, quando coincide que no mesmo período existam mapas de frotas, o
seu cruzamento com a soma dos mapas de carga pode oferecer maior fiabilidade dos dados, até mesmo
completando um dos dois.
Outra forma é aproximar os dados elaborados através dos mapas de embarcação com informações avulsas
de outros documentos e bibliografias. Quando o governador, ou outra autoridade, registrava que saíram
tantas embarcações em um ano, ele oferece a oportunidade de sabermos se nossos dados estão corretos ou
próximos de sua declaração.3 Frutuoso, Guinote e Lopes (2001) realizaram uma extensa pesquisa onde
conseguiram publicizar boa parte das viagens que tomaram lugar entre o Brasil e Portugal na segunda
metade do século XVIII e os seus dados são de extrema importância para aqueles que almejam quantificar
o comércio ultramarino.

4. Potencialidades
Trabalhar e tratar fontes unitárias de modo a criar com elas uma base de dados passível a leituras diacrônicas, passa pelo que a historiografia a muito tempo já tratou: a história quantitativa e a história serial.
Já desde finais do século XIX, a quantificação vinha sendo utilizada pelos economistas do período, que
ficou conhecido mais especificamente como a História dos Preços. Contudo, é na segunda fase da Escola
dos Annales que surgiu um novo modelo para a História Econômica. Ernest Labrousse (1933), incentivado
pelos economistas Albert Aftalion e François Simiand, inseriu métodos estatísticos para os estudos sobre as
variações dos preços e para compreender a crise do Antigo Regime na França. Esse novo método, unido aos
estudos dos ciclos, permitiu então o primeiro grande estudo que se convencionou chamar de conjunturas
econômicas. (BURKE, 1997, 68)
A partir dos estudos de Labrousse, também foi introduzido um novo conceito para os historiadores
econômicos: a ideia de série. E o que isso quer dizer? As fontes deixaram de ser analisadas isoladamente
e passaram a fazer parte de um conjunto maior de dados. É somente com uma análise serial é que
podemos perceber as permanências e flutuações econômicas de determinados períodos históricos. Na mesma
linha, Pierre Chaunu (1983) demonstrava que a História Serial permitia compreender melhor as rupturas e
continuidades, divergindo, em certa medida, com o tipo de história baseada em grandes acontecimentos ou
a determinados sujeitos (CHAUNU, 1987, 56). Além disso, para a História Econômica várias das respostas
a uma infindável quantidade de hipóteses partiram justamente da mensuração, ou seja, da quantificação
permitida pela construção de séries (BARROS, 2012, 203-226; CANABRAVA, 2005, 274). A quantificação,
que está por detrás da história serial, ainda possui o poder tanto de responder perguntas como de gerá-las.
A precaução que se deve tomar é que, como bem apontou Jean-Yves Grenier, "a formalização quantitativa

3

Para exemplificar tal afirmação, temos uma carta do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, João de Abreu Castelo Branco datada de 30 de novembro de 1744 e endereçada para o
secretário de estado da Marinha e Ultramar, António Guedes Pereira, sobre o regresso a Lisboa de cinco navios e suas respectivas cargas que partiram dos portos do Maranhão e do Pará durante todo
o respectivo ano. Cf: Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos do Maranhão, Documento 2885.
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não passa de um auxiliar" e não deve ser encarada como o fim último da pesquisa (GRENIER, 1998,
186). Assim, a quantificação que tem por objetivo chegar à seriação, não exime o historiador do dever de
explicar os resultados atingidos. Faz-se necessário a mobilização de outras fontes, mais qualitativas, para
explicar o movimento das linhas das séries. Semelhantemente, a quantificação permite a elaboração de
dados que podem ser mobilizados para compreender outros aspectos e ramos da vida social e econômica.
Para ficar no exemplo dos mapas de exportação, uma vez elaborado o banco de dados é possível obter
um quadro bem completo das embarcações e seus mestres que cruzaram o Atlântico Português em um
período de mais ou menos meio século. Esse amplo panorama propiciado pelo banco de dados pode ser
cotejado com outras fontes de caráter mais individual, como os contratos notariais, tanto os coloniais
como os metropolitanos, as disputas judiciais entre mercadores e mestres, e os passaportes de embarcações
que informam o nome dos donos das embarcações. Ao serem postas em contato com o quadro geral de
embarcações que fizeram a rota ultramarina será possível perceber a dimensão da vida econômica e social
que essas demais fontes abrangem. Além disso, como tratam também de nomes de mestres, proprietários
de embarcações e mercadores, será possível estabelecer conexões entre indivíduos e a elaboração de amplas
redes mercantis.
Nesse sentido, retomando a afirmação inicial de nosso artigo, de que a História é o estudo do homem no
tempo, temos que, com a expansão do capitalismo mercantil, quanto mais complexa se tornam as relações
comerciais, mais indispensável é o domínio das técnicas mercantis. As técnicas de contabilização foram
sendo aprimoradas, como podemos observar na evolução da qualidade de informações contidas nos mapas
de exportação, sobretudo àqueles relativos às embarcações saídas dos portos coloniais. Ademais, seriar as
informações e dados contidos nos Mapas de Exportações oferecem ao pesquisador não só uma quantificação
do negócio ultramarino – no nosso caso o português – como também proporcionam maiores detalhes sobre
comércio e o transporte, além dos sujeitos neles envolvidos.

Martins, Diego et al.

História e Economia

|

2019

|

vol.22

|

99

5. Fontes e bibliografia
A. Fontes.

Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos do Maranhão, Documentos 4168 e 5564
Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos do Pará, Documento 7571
Arquivo Histórico Ultramarino, Avulsos de Pernambuco, Documentos 11463, 11505, 15638 e 13658
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Junta do Comércio, Caixa 38, Maço 10.

B. Bibliografia.

ARRUDA, José Jobson de A. O Brasil no comércio colonial. São Paulo: Ática, 1980.
BARROS, José D’Assunção. A História Serial e a História Quantitativa no Movimento dos Annales. In:
Hist. R., Goiânia, v. 17, n. 1, p. 203-222, jan./jun. 2012.
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da Historiografia. São Paulo:
Ed. UNESP, 1997.
CANABRAVA, Alice Piffer. História Econômica: Estudos e Pesquisas. São Paulo: Ed. UNESP, 2005.
CHAUNU, Pierre. Historia Cuantitativa, Historia Serial. México: Fundo de Cultura económica, 1987.
FRUTUOSO, Eduardo; GUINOTE, Paulo; LOPES, António. O Movimento do Porto de Lisboa e o
Comércio luso-brasileiro (1769 – 1836). Lisboa: CNPCDP, 2001.
GODINHO, Vitorino Magalhães. Portugal, as frotas do açúcar e as frotas do ouro (1670-1770). In:
GODINHO, Vitorino Magalhães. Ensaios sobre história de Portugal (II). Lisboa: Sá da Costa, 1968.
MARTINS, Diego de Cambraia. O tráfico de escravos nos rios da Guiné e a dinâmica da economia atlântica
portuguesa (1756-1807). São Paulo: Universidade de São Paulo, [dissertação de mestrado] 2015.
MELO, Felipe Souza. O negócio de Pernambuco: financiamento, comércio e transporte na segunda metade
do século XVIII. São Paulo: Universidade de São Paulo, [dissertação de mestrado] 2017.
MONT SERRATH, Pablo Oller. Apêndice 1 - Movimento transatlântico de embarcações no porto de
Santos (c.1774- c.1802). In: Idem. São Paulo Restaurada: administração, economia e sociedade numa
capitania colonial (1765- 1802). São Paulo: Alameda, 2016. Apêndice on-line disponível em: https:
//social.stoa.usp.br/articles/0048/5124/MovimentoNoPortoDeSantos_1774-1802.pdf)
SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da lingua portugueza - recompilado dos vocabularios impressos ate
agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, Vol. II. Lisboa : Typographia
Lacerdina, 1789.

100

|

Martins, Diego et al.

LABROUSSE, Ernest. Esquisse du mouvement des prix et des revenues en France au XVIIIe siècle. Paris:
Librairie Dalloz, 1933.
MENDES, Ubirajara Dolácio. Noções de Paleografia. São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo,
1953.

Martins, Diego et al.

História e Economia

|

2019

|

vol.22

|

101

um estudo sobre a navegação de longo curso e de cabotagem na província
de Pernambuco (c.1850 - c.1870)

Brazilian Maritime Trade in the Nineteenth
Century:
a Study on Long-Haul and Coastal Navigation in the Province of
Pernambuco (c.1850 - c.1870)
Bruna Iglezias Motta Douradoa,@
a

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense
@
Contacto: brunaimdourado@gmail.com

Resumo
O artigo analisa o comércio marítimo brasileiro através do movimento de entradas e saídas da navegação de longo curso e da grande
cabotagem em Pernambuco e nas províncias vizinhas, a partir dos dados fornecidos pelos mapas de navegação publicado pelo Ministério da
Fazenda, entre 1850-70. Com o objetivo de sintetizar essas informações, foram investigados os quantitativos das embarcações envolvidas
no comércio marítimo para as províncias de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte de modo agregado, ou seja,
utilizando representações gráficas que demonstram o desempenho das províncias. O comércio e a navegação praticados no Brasil, ao
longo do século XIX, distinguiram-se por meio de modalidades e forças motrizes distintas que imprimiram a esse estudo a necessidade de
recuperar classificações generalizantes a fim de que seja investigada a dinâmica dessas práticas no período.
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Abstract
The article analyses the Brazilian maritime trade through the tracking of arrivals and departures of long-haul and large coastal shipping in
Pernambuco and neighbouring provinces, utilizing data provided by navigation registers published by the Ministry of the Treasury between
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Império brasileiro herdou do período colonial uma organização do espaço econômico estruturada
sobre a dominação da economia agrário-exportadora exercida por alguns entrepostos regionais que
monopolizavam o comércio marítimo. Essas áreas, cujo âmbito ultrapassava e muito os limites administrativos das capitanias e depois províncias, exerceram protagonismos em relação ao comércio marítimo. Deste
modo, a dinâmica da economia brasileira Oitocentista foi fortemente marcada por tal processo que, no contexto brasileiro da segunda metade do século XIX, caracterizou-se também pela tentativa de desarticulação

O

História e Economia

|

2019

|

vol.22

|

102–124

artigo

O comércio marítimo brasileiro no século XIX:

das relações coloniais, buscando novas maneiras de organizar a economia nacional e, em contrapartida,
os empreendimentos econômicos. No tocante a economia brasileira, é fundamental salientar que a mesma
esteve inserida nas correntes em expansão de um comércio mundial, cada vez mais ordenado de acordo
com "os interesses do capitalismo concorrencial, cuja lógica não era mais dada pela acumulação primitiva
de capital, mas pela acumulação capitalista propriamente dita". (MATTOS, 1987, 63)
Nesse sentido, é importante destacar as transformações vivenciadas pela economia e política brasileira
nos meados do século XIX. A abolição efetiva do tráfico internacional de escravos, orquestradas desde o
início do século, só se tornou viável após a aprovação do decreto 581 de 04/09/1850, também conhecida
como Lei Eusébio de Queiroz; a lei Anti-Tráfico. Além disso, o Código Comercial, Lei n°556 de 25/06/1850,
criou as condições políticas, econômicas e jurídicas para o fim do Tráfico Transatlântico de Escravos e a
Lei de Terras, ambas em setembro de 1850. (GUIMARÃES, 2012)
A migração de capitais, outrora aplicados no tráfico internacional de escravos, engendrou possivelmente
um reinvestimento, após a promulgação do conjunto de legislações de 1850, em setores estratégicos da
economia como os da infraestrutura, da indústria atraiu, sem dúvida, tais fundos". Alguns historiadores
destacaram que quanto provável destino dos capitais negreiros, há a possibilidade de sua transferência
para a esfera da circulação, via instituições bancárias, em virtude da existência de "emissões crescentes
lançadas por bancos fundados com capitais oriundos do tráfico de escravos" (EISENBERG, 1977, 100-174).
Eisenberg e outros historiadores compartilham da tese de Sebastião Ferreira Soares sobre o reinvestimento
dos capitais do tráfico principalmente no setor de serviços. (SOARES, 1977, 306)
É importante destacar que somente no decênio 1850-60, o Brasil vivenciou um período de intensa incorporação de empresas, com a fundação de "62 empresas industriais, 14 bancos, 3 caixas econômicas,
20 companhias de navegação a vapor, 23 de seguros, 4 de colonização, 8 de mineração, 3 de transportes
urbanos, 2 de gás e finalmente 8 estradas de ferro". (IANNI, 1976, 300) Como afirmou Sérgio Buarque de
Holanda, a partir de 1851, tem início um "movimento regular de constituição de sociedades anônimas [. . . ]
criando-se, assim, em sequência quase vertiginosa, os elementos básicos de uma radical transformação na
paisagem econômica do país". (HOLANDA, 2004, 59)
O comércio marítimo representou o principal meio de transporte e circulação das mercadorias entre as
capitanias, posteriormente províncias brasileiras. (EL-KAREH, 2002) A navegação a vapor desenvolveuse no Brasil, ao longo do século XIX, contribuindo para modernizar as estruturas da sua economia e
dinamizá-la. A modernização e a dinamização das estruturas econômicas brasileiras, ao longo do século
XIX, conheceu na navegação a vapor um elemento de contribuição para a prossecução de tal fenômeno. A
navegação a vapor, principalmente de cabotagem, teve um papel importante, pois os meios de transporte
tradicionais eram insuficientes, com exceção das ferrovias que se expandiram satisfatoriamente nas regiões
cafeeiras, "grande parte do comércio era, então, feito por navios costeiros" (GRAHAM, 1973, 46).
O Decreto nř 632 de 18 de setembro de 1851 estabeleceu regras para a organização de companhias de
vapores na navegação de cabotagem. Nesse sentido, autorizou o governo imperial a promover a organização
de Companhias "a fim de empreenderem a navegação por vapor em barcos próprios, não só para transporte
de passageiros e malas, mas também para condução de mercadorias" (BRASIL, 1851, 59). Como informa
o texto do decreto, ao passo que as companhias vindouras empreenderiam a navegação a vapor em barcos
próprios, ou seja, mediante investimentos particulares, o governo pretendeu regulamentar as atividades
das companhias de navegação a vapor, uma vez que ficaria autorizado a estipular "o número de viagens,
a dimensão e a força dos vapores, o preço máximo dos fretes e passagens, o número de passageiros e
quantidade de cargas pertencentes ao Estado, conduzidas gratuitamente em cada viagem". (Idem, art. 2ř)
Em contrapartida ao aparente controle que o governo imperial pretendia exercer sobre as atividades das
companhias de navegação a vapor que operariam na cabotagem, concedeu a todas as futuras companhias
prerrogativas de privilégio exclusivo de até vinte anos para a navegação por vapor (Idem, art. 3ř). Deste
modo, estabeleceu-se uma concorrência para obter as concessões e assim operar essas linhas de transporte.
Além disso, o decreto estabeleceu ainda a abrangência da área de atuação das futuras companhias por meio
de uma divisão do litoral brasileiro em sete setores:
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"1°entre o porto da Cidade da Bahia e os diversos portos pertencentes ás Comarcas do Sul da
mesma Província; 2°entre o dito porto da Cidade da Bahia e os diversos portos da Província
das Alagoas, de Maceió para o Sul, e os da Província de Sergipe e Comarcas do Norte da
mesma Província da Bahia; 3°entre o porto da Cidade do Recife e os diversos portos do Sul da
Província de Pernambuco; e os das Alagoas, de Maceió para o Norte, incluindo-se o de Maceió;
4°entre o dito porto da Cidade do Recife e os das Cidades da Fortaleza, Aracati, Assú, Natal,
Paraíba; 5°entre o porto da Cidade de São Luiz do Maranhão e o da Cidade da Fortaleza da
Província do Ceará, e hum dos portos do Rio Parnaíba mais próximos á Capital da Província
do Piauí; 6°entre o porto da Cidade do Rio de Janeiro e o da Cidade da Victoria, e outras
Villas da Província do Espirito Santo; 7°entre o dito porto da Cidade do Rio de Janeiro, e o
de Paranaguá na Província de São Paulo, São Francisco, e Cidade do Desterro na de Santa
Catharina". (Idem, art. 1°)
De modo geral, as companhias de navegação a vapor incorporadas nesse período usufruíram tanto das
subvenções quanto da referida cláusula de privilégio sob a área de abrangência. Mesmo que até certo ponto
tais privilégios tenham se mostrado virtuais, sob o ponto de vista de sua aplicabilidade prática, deve-se
ressaltar o quanto ainda persistia nos padrões de organização comercial brasileira a herança colonial do
corporativismo ibérico. Segundo Carlos Gabriel Guimarães, baseado em Ilmar de Mattos, a manutenção
dos privilégios e monopólios, embora criticados desde os tempos da independência em 1822, fizeram parte
da negociação no interior da classe dominante senhorial na consolidação do projeto saquarema do Estado
Imperial Brasileiro. (GUIMARÃES, 2012)
A navegação a vapor, sobretudo na cabotagem brasileira, foi um serviço prestado por companhias
nacionais que operaram, até meados de 1860, em um setor considerado um monopólio nacional. O suporte
do Estado foi fundamental para a introdução de novos meios de comunicação no Brasil, oferecendo tanto
auxílios e garantias para empresas e companhias (do setor da comunicação) como subsídios e isenções
fiscais. Como salientou Ridings, ao contrário do que se pensa, o suporte dado durante o Império para
o desenvolvimento dos transportes foi intenso e bem articulado, principalmente com as despesas para o
desenvolvimento das comunicações. (RIDINGS, 1994, 234)
Dentro da política de transportes em geral do Império, as companhias brasileiras de navegação a vapor,
além contarem com subsídios governamentais, tiveram seus monopólios reforçados pela proteção do decreto
nř 2647 de 19 de setembro de 1860, que reforçou e garantiu o privilégio do transporte de cabotagem apenas
para embarcações nacionais. Esse decreto ensejou uma série de debates parlamentares sobre as vantagens
e desvantagens da proteção à cabotagem. Durante boa parte do século XIX, a navegação de cabotagem
esteve restrita à embarcações nacionais e de preferência composta por tripulantes nativos.
A abertura da navegação de cabotagem para as embarcações estrangeiras no Brasil, entre 1866 e 1891,
foi alvo de intensos debates na imprensa, no parlamento (GOULARTI FILHO, 2010, 410). Além disso, a
lei de 1862 demonstra que mesmo antes de 1866 a questão já vinha sendo discutida pelas altas esferas do
governo imperial e pela imprensa periódica. O Decreto 3.631 de 27 de março de 1866 abriu o comércio de
cabotagem aos navios estrangeiros e permitiu embarcações estrangeiras no serviço de transporte costeiro
entre os portos do Império nos quais houvessem alfandegas - conduzindo gêneros e mercadorias de qualquer
origem - revogou a disposição do Regulamento das Alfandegas que acompanhou o decreto n°2647 de 1860
(BRASIL, 1866, 156). Entrementes, essa permissão inicial teve caráter temporário e uma série de decretos
foram promulgadas nos anos seguintes até que em 1874, com a promulgação do decreto n. 5.585 de 11 de
abril, ficou definido que as embarcações estrangeiras poderiam continuar a fazer o transporte costeiro de
mercadorias entre os portos das províncias do Império. (BRASIL, 1874, 276)
Conforme observou Ridings, aparentemente "todas as companhias de navegação de cabotagem a vapor
foram subsidias pelo governo central, e os respectivos governos provinciais, ás vezes, por ambos" (1994, 249).
Tal política de subvenção era justificada pela importância e funcionalidade dos serviços prestados ao Estado,
uma vez que, muitas companhias incorporaram, no conjunto de suas atividades, funções que beneficiavam
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a administração pública. A navegação de cabotagem foi quase tão importante para as províncias do litoral
brasileiro quanto o transporte fluvial para a região Amazônica. Por conseguinte, os grupos de interesses
mercantis influenciaram a organização da navegação costeira, além de atuarem na regulação das atividades
de cabotagem auxiliando o desempenho das companhias sediadas em seus entrepostos, no sentido de criticar
a atuação do governo na cobrança de tarifas, organização de horários e escalas recomendadas para os portos.
Sobre a configuração das fluxos e trocas comerciais das províncias do Norte, é preciso destacar algumas
afirmações de Cabral de Mello que mensurou certos termos dos protagonismos locais. Nesse sentido, o
porto de São Luís teria exercido certa dominância comercial do Maranhão ao Piauí e do norte do Ceará,
por sua vez o Recife experimentou situação semelhantes em relação à mata agreste de Pernambuco bem
como o das capitanias anexas de outrora do Ceará a Alagoas (MELLO, 1999, 220-221). Ainda segundo
o mesmo autor, nas zonas fronteiriças entre essas unidades geoeconômicas, a atração das praças podia
sobrepor-se e coexistir, como no caso do comércio do norte cearense que durante o século XIX oscilou entre
São Luís, mais próximo, e o Recife, mais absorvente.
Sobre a província do Rio Grande do Norte, Denise Monteiro enfatizou que através do comércio de
gado para a Paraíba e Pernambuco - feito por meio de caminhos terrestres que atravessavam o sertão em
direção a zona da mata -, emergiram as chamadas oficinas, estabelecimentos para a fabricação de charque
instaladas próximas à foz dos rios Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró, regiões de salinas exploradas desde o
século XVII (MONTEIRO, 2012). Segundo a autora, em meados do século XIX, a articulação da economia
provincial ao mercado foi determinante para as primeiras tentativas de quebrar o isolamento geográfico da
capital, Natal, assim como propiciou a ascensão do porto fluvial de Guarapes como ponto intermediário
entre o litoral e as áreas interioranas produtoras de açúcar e algodão.
Em relação à província de Alagoas, no entreposto de Penedo, está localizada a foz do Rio São Francisco,
grande elo de comunicação entre as regiões brasileiras da zona da mata, agreste e sertão. (MACHADO,
2002) É importante destacar que o porto do Penedo se consolidou como a segunda maior praça comercial
da província de Alagoas e principal entreposto da região que ligava o interior do São Francisco às rotas
comerciais da cabotagem. A partir dos anos 1850, Luana Teixeira salientou que o Penedo passou a exercer
protagonismo para a consolidação de uma rota do comércio escravo que abrangia uma ampla região as
províncias do Norte enfatizando-se o Baixo São Francisco e o Agreste pernambucano que levou certo
número de escravos para o Centro-Sul, sobretudo para a Praça do Rio de Janeiro. (TEIXEIRA, 2016)
Mais do que uma conquista de mercado, o estabelecimento da navegação regular entre o Recife e Penedo
era uma ideia adventícia, pois o Recife jamais havia realizado a intermediação em larga escala de transações
mercantis do médio São Francisco, cujo comércio mais volumoso distribuía-se de Juazeiro à Salvador.
Como ressaltaram Evaldo Cabral de Mello e Fernando Machado, o grande entreposto comercial da praça
de Salvador, capital da Bahia, permeava as operações mercantis do médio São Francisco, inclusive do
sertão pernambucano. (MELLO, 1999, 220; MACHADO, 2002, 21-22)
Como observou Eugene Ridings, além de regularidade da comunicação propiciada pela atuação das
empresas de navegação a vapor que atuavam regionalmente, a rivalidade advinda da relações entre as praças
comerciais brasileiras foi também alimentada pelo fato de que as companhias de navegação de cabotagem
tinham sede nos principais entrepostos e os grupos de interesses econômicos desses entrepostos, às vezes,
ameaçavam os portos menores com o cancelamento das escalas caso fosse rescindido certo monopólio de
privilégios provinciais. Para Ridings, quanto a outros aspectos da comunicação, "a rivalidade alimentava a
preocupação com as escalas, sendo vital para as praças que suas condições fossem iguais às dos entrepostos
rivais, caso contrário, as empresas locais seriam prejudicadas" (RIDINGS, 1999, 249).
Em 1793, o Diccionario da Lingua Portugueza mencionava que a palavra Praça era consagrada como
o corpo dos negociantes da cidade (PEDREIRA, 1995, 770). Os espaços urbanos compreendem caracterizações das mais diversas naturezas. Para Fernand Braudel, a denominação Praça de Comércio designa
uma maneira de classificar as formas urbanas a partir de suas características econômicas (BRAUDEL,
1970, 435). O caráter econômico do referido termo foi também evidenciado nos estudos de Eugene Ridings
sobre a origem e a organização dos grupos de interesses econômicos no Brasil, durante o século XIX. De
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acordo com este autor, o termo Praça do Comércio era o nome dado a uma localidade, originalmente a
praça central da cidade, local de encontro dos comerciantes e da realização de diversas transações mercantis. A denominação Praça do Comércio carregava em seu significado "tanto a representação legal
do grupo das pessoas atuantes no comércio, perante o governo, quanto era o nome dado a seu local de
reunião". (RIDINGS, 1999,19)
A praça comercial do Recife foi um dos pontos privilegiados do circuito econômico vinculado ao Mundo
Atlântico, exercendo a função de entreposto e de protagonismo comercial em relação à área circunvizinha
- desde o final do século XVI e ao longo dois séculos seguintes -, prolongando-se, esta função, sob vários
aspectos, até o começo do século XX. (MELLO, 1999; MELLO, 2002)
Uma explicação parcial para essa afirmação refere-se à centralização da distribuição de mercadorias
importadas, exercida pelos maiores centros urbanos. Até meados da década de 1860, algumas províncias
centralizavam boa parte do comércio de mercadorias estrangeiras, sendo as principais praças nessa atividade: Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em 1854-1855, o Rio de Janeiro
representou 32,8% dos fluxos, enquanto Pernambuco 10,7%, Bahia 7,6%, Rio Grande do Sul 16,2%, São
Paulo 12,6%. Nove anos mais tarde a situação das principais províncias modificou-se para os respectivos
porcentuais: 25,8%, 15,6%, 11,3%, 10,8% e 10,0%. (MARCONDES, 2012, 165)
De acordo com as informações do gráfico 1, Pernambuco esteve entre os três maiores portos de exportação
do comércio exterior brasileiro, entre os anos de 1776 a 1875. Tal posição foi mantida inclusive diante
da diminuição de sua participação no percentual total das exportações brasileiras, neste mesmo período,
como demonstram os dados da tabela. Embora houvesse certa tendência à redução da importância de
Pernambuco no comércio exterior, "a sua participação nas trocas (entradas e saídas) de mercadorias entre
as províncias cresceu de 10,7% em 1854-55 para 15,6% em 1863-64". (SOARES, 1865: 105)
Fig. 1. Participação dos portos nas exportações brasileiras (em %, 1776-1875

Fonte: MARCONDES, 2005, 33

Como demonstra o Gráfico 1, cresceu também a participação das províncias de São Paulo e Rio Grande
do Sul nos percentuais totais das exportações brasileiras nesse período. Destarte, o aumento da participação
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de outras províncias do Nordeste nas exportações brasileiras, como Alagoas, Ceará e Paraíba - localidades
estas que passaram a exportar sua produção diretamente para o mercado externo, outrora transportada
através do porto do Recife - também teve relação com a redução da participação pernambucana no comercio
exterior de exportação. (Idem, 109) Tais números também evidenciam o percentual crescente de outros
portos nas remessas de produtos para o exterior e a concentração do comércio exterior, sobretudo no Rio
o de Janeiro.
O período onde se verificou o maior crescimento da participação do porto Rio de Janeiro nas exportações
foi entre 1776-1845, quando o percentual aumentou de 15,3% para 53,8%, gráfico 1. Em virtude da
intensificação da produção cafeeira no Vale do Paraíba durante as primeiras décadas do século XIX, a
navegação de longo curso passou a ser muito mais concentrada no Rio de Janeiro. Como destacaram
Maria Cecília Velasco e Cruz e Thiago Mantuano, ao longo do século XIX, e início do XX, o porto do
Rio de Janeiro passou a concentrar o maior quantitativo das saídas das exportações, das entradas das
importações e a distribuição desta para o mercado interno. (VELASCO E CRUZ, 1999; FONSECA, 2016)
Fig. 2. Valor dos principais produtos brasileiros de exportação em relação as exportações totais, 1821-1881

(porcentagem)

Fonte: EISENBERG, 1977, 31

No gráfico 2, verificamos que a redução do valor percentual da participação do açúcar e algodão acompanhou o crescimento da importância da produção cafeeira no montante das exportações totais. Em alguns
períodos, como nos anos 1861-70, a percentagem do algodão foi superior à verificada para o açúcar nos
totais das exportações brasileiras. (CANABRAVA, 1984) Vale destacar que depois do período 1851-60,
o valor destes dois produtos de exportação não voltou a atingir os patamares médios de participação nos
totais exportados anteriormente, até o final do século XIX. Segundo Peter Eisenberg, também foi reduzido
a participação brasileira no mercado mundial de açúcar "de 9,3 em 1841 para 5,7 em 1874-75, diminuindo
ainda mais posteriormente". (Idem, 47)
No tocante ao comércio exterior, os principais produtos pernambucanos de exportação foram açúcar
e algodão, correspondendo, conjuntamente "a cerca de metade das exportações do Brasil na década de
1820 e pouco mais de um quinto na de 1870" (Idem, 108). Como salientou Gadiel Perruci, a concorrência
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da produção açucareira antilhana e do açúcar de beterraba fizeram com que esse produto reduzisse sua
participação nas exportações brasileiras. Os Estados Unidos, que num primeiro momento se abrem para a
produção brasileira, passam, a partir dos anos 1840, a se abastecerem preferencialmente nos mercados de
Cuba e Porto Rico. As exportações do Brasil não cessaram, porém, "sua irregularidade e pequena monta
evidenciam o lugar secundário que o açúcar passa a exercer no mercado internacional". (PERRUCI, 1978,
107-108) No caso do algodão, a perda de mercado da produção algodoeira nacional fez com "o Brasil também
não conseguiu concorrer com a oferta norte-americana e até mesmo egípcia de algodão". (MARCONDES,
2005, 108)
É importante ressaltar que, no começo do século XIX, a exportação do algodão pernambucano para
Portugal foi superior à do Maranhão, centro produtor de destaque durante o século XVIII. Como afirmou
Ribeiro Junior, os valores exportados de algodão e açúcar se igualaram em 1800, tendo o algodão suplantado
a produção açucareira pernambucana, chegando a ocupar o primeiro lugar da pauta das exportações de
Pernambuco, principalmente nos anos 1820. (RIBEIRO JUNIOR, 1980, 240)
Entretanto, é preciso destacar que mesmo diante de uma conjuntura econômica desfavorável em relação
à produção açucareira - tanto em termos da diminuição de sua participação nos percentuais dos totais
exportados pelo Brasil quanto pela redução dos valores do açúcar no mercado internacional -, cresceu
a média anual da produção açucareira em Pernambuco, da década de 1840 até o início do século XX.
(EISENBERG, 1977, 44)
Sobre o contexto internacional dos preços dos principais produtos das exportações pernambucanas, a
deterioração acentuada dos preços internacionais do açúcar e do algodão, verificada no início dos anos 1870,
pode ter sido influenciada por uma recessão atribuída ao acelerado desenvolvimento da economia mundial
nos anos 1850 e 1860. A organização de um sistema mundial de transportes, principalmente os caminhos
de terra e a navegação a vapor, que levou a uma deflação persistente e ao cabo de vinte anos reduziria
o nível geral de preços, repercutindo inclusive na baixa das taxas de juros e de lucro. (POLANYI, 1980;
HOBSBAWN, 1982; LANDES, 1994)
No que se refere à produção algodoeira, o volume do conjunto de algodão exportado pelas províncias de
Pernambuco, Alagoas e Paraíba "manteve-se superior às exportações maranhenses de algodão, nos anos
1854-55". (MARCONDES, 2005, 10). Todavia, o dinamismo da produção cotoneira pernambucana não
acompanhou o desenvolvimento verificado na produção de açúcar, "já que o valor exportado do primeiro
produto consistiu em cerca de um quinto do total do segundo no meado do século XIX". (Idem)
Haja vista os aspectos econômicos e sociais das províncias do Norte, o deslocamento do eixo dinâmico
da economia brasileira para a região Centro-Sul do país produziu desigualdades regionais acompanhadas
de tensões políticas e mudanças nos espaços socioeconômicos.
Em termos gerais, entre as modalidades de navegação que constituíram o comércio marítimo, a navegação
de longo curso é a modalidade desempenhada pela marinha mercante de alto mar, ou de longo curso, entre
portos internacionais. Nesse sentido, tal modalidade de navegação é parte integrante do comércio marítimo
brasileiro. Para tentar acompanhar a dinâmica da navegação de longo curso, podemos observar que os
gráficos 3 e 4 representam o total e as oscilações dos números das entradas das embarcações de longo curso
nas províncias de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, entre os anos 1852-1872.
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Fig. 3. Movimento de entradas da navegação de longo curso das províncias de PE, CE, RN, PB e AL

Fonte: BRASIL, Ministério da Fazenda, 1853. (outros anos)

Fig. 4. Movimento de saídas de embarcações da navegação de longo curso nas províncias de PE, CE, PB,

RN e AL.

Fonte: BRASIL, Ministério da Fazenda, 1853. (outros anos)
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Além disto, a análise dos gráficos 3, possibilitou perceber que, durante todo o período, Pernambuco
exerceu uma concentração em relação aos navios de longo curso, abarcando em média 70% dos números
totais dessa modalidade de navegação para as cinco províncias. Além disso, o movimento da navegação de
longo curso das províncias circunvizinhas também esboçou uma tendência de aumento de sua participação,
e consequentemente, de sua atuação direta no comercio exterior. Tanto para as entradas quanto para as
saídas, as três províncias que apresentaram os maiores movimentos na navegação de longo curso foram:
Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Vale destacar que de acordo com Renato Marcondes, naquele momento
somente 19 portos brasileiros estavam habilitados para o comércio exterior. (2012, 150)
Ainda com relação ao desempenho de todas as províncias nas duas décadas analisadas, o Ceará ampliou
sua participação em 170% e o Rio Grande do Norte em cerca de 500%, sendo esse último saltou de 1 embarcação empregada na navegação de longo curso, entre 1851-1852, para 36 embarcações, entre 1871-1872.
Para Denise Monteiro Takeya, o desenvolvimento da economia potiguar até meados do século XIX teve
na pecuária a atividade economicamente predominante, e não o cultivo da cana de açúcar. Todavia, no
período que se estendeu da década de 1850 a 1880, "tanto a cultura da cana-de-açúcar como a do algodão
se expandiram tendencialmente, com avanços e recuos, determinados pelos estímulos do mercado externo
e pela ocorrência de secas". (TAKEYA, 1987, 65-66)
Se olharmos para as saídas, Gráfico 4, perceberemos que o movimento total das embarcações que partiram
dos cinco portos agrega informações importantes, pois a partir dele podemos aduzir o contexto econômico
e identificar a situação das exportações no momento analisado. As saídas da navegação de longo curso
dizem respeito as exportações diretas de produtos e mercadorias.
Na conjuntura de expansão econômica da economia brasileira nos anos pós-1850 com as inversões
oriundas da abolição do comércio escravo - mais embarcações deixaram as províncias, que aumentou o
total das saídas de embarcações de longo curso em de 20%_ Gráfico 4. No período seguinte, o total
das saídas de embarcações de longo curso cresceu cerca de 50%, e assim coincidiu com o aumento da
participação do valor do algodão na pauta de exportação de Pernambuco verificada no período entre
1860-1866. Cabe destacar que conforme foi ressaltado por outros autores, a conjuntura da Guerra da
Secessão, que prejudicou sobremaneira a produção estadunidense de algodão, estimulou também a produção
algodoeira pernambucana e o aumento do preço do produto no mercado internacional.
Esses números corroboram para confirmar a assertiva de que na segunda metade do século XIX houve
um movimento de provincialização do comércio regional nas províncias do Norte do Brasil, por meio do
qual os polos comerciais locais tiveram maior autonomia frente às tradicionais praças de comércio. Nesse
sentido, Evaldo Cabral de Mello também destacou que nas províncias do Norte, a partir dos anos 1850, esses
entrepostos locais buscaram "provincializar" seu comércio, isto é, garantir às praças de suas respectivas
capitais a exportação dos gêneros produzidos no seu hinterland e a importação dos produtos estrangeiros
por eles consumidos, através da ampliação do comércio exterior sem a intermediação das grandes praças
de comércio regionais (MELLO, 1999, 221). Sobre esse tema, constatou o autor que foi:
A dada altura, já se faz sentir os efeitos do sistema de ferrovias, iniciado nos anos quarenta, e
mais, já repercutiam os efeitos do processo de provincialização do comercio regional, mediante
o qual o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba e as Alagoas haviam começado a dispensar a
tutela recifense em favor de relações diretas com o exterior. Mesmo assim, a cabotagem ainda
transportava mais de dois quintos do volume dos dois principais produtos de exportação: o
açúcar e o algodão. (Idem, 182)
A fim de melhor detalhar o movimento da navegação de longo curso em Pernambuco, utilizamos os dados da
província de Pernambuco, isoladamente. Sobre os gráficos 5 e 6, deve-se ressaltar que quantitativamente,
as entradas e saídas dessa modalidade variam de acordo com os contextos, sendo o total do movimento
de entradas superior ao movimento de saídas, o que insinua uma maior demanda do consumo local por
mercadorias.
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Fig. 5. Movimento geral da navegação de longo curso em Pernambuco, em nř de embarcações (1853-1870)

Fonte: BRASIL, Ministério da Fazenda, 1854. (outros anos)

Fig. 6. Movimento geral da navegação de longo curso em Pernambuco, em toneladas (1860-1870)

Fonte: BRASIL, Ministério da Fazenda, 1861. (outros anos)

Se compararmos a tonelagem dos navios, Gráfico 6, com os anos de maior incidência do movimento de
embarcações, Gráfico 5, veremos que não há equivalência entre o maior volume de tonelagem e o total de
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entradas e saídas. A tonelagem tem relação com a lotação e o quantitativo de carga transportada pela
navegação de longo curso, e não com o numero de embarcações trafegadas. O gráfico 6 ressalta que a
tonelagem das embarcações em saídas foi ascendente entre 1860-1865, já para as entradas, a tendência se
demonstrou crescimento entre 1866 e 1869.
Assim, percebemos que os totais das entradas e saídas nem sempre coincidiram numericamente. Quando
as entradas da navegação de longo são numericamente maiores do que as saídas, podemos presumir que haja
também uma maior incidência das importações e um mercado consumidor mais aquecido. Desse modo, no
que se refere ao comércio exterior de importação, Vamireh Chacon destacou que Pernambuco apresentou
volume de produtos importados superior aos dos gêneros exportados, durante boa parte do século XIX.
(CHACON, 1985) Os dados estatísticos produzidos pela Associação Comercial de Pernambuco confirmam
esta assertiva. A província pernambucana teria apresentado uma receita deficitária do comércio exterior,
entre os anos 1842-45, importando "nestes últimos três anos, um capital de 24.7667:479$644, contra apenas
12.441:045$004 exportados, ostentando um balaço negativo de 12.226:434$640". (Diário de Pernambuco,
25/09/1845, 1)
Conforme os dados do Gráfico 7, tal tendência deficitária da balança comercial manteve-se em relação ao
comércio exterior, na província de Pernambuco, entre os anos 1859-1872. Durante todo o período, a receita
das importações foi superior ao quantitativo das exportações. Entretanto, entre 1866-68, essa tendência se
inverte, assim como nos anos de 1870 e 1872.
Fig. 7. Receitas da Exportação e Importação de Pernambuco, 1859-72 (mil réis, $000)

Fonte: BRASIL, Ministério da Fazenda, 1860. (outros anos)

É importante mencionar que Pernambuco já despontava no quadro de rendimento das importações
arrecadadas nas Alfândegas do Império no final da década de 1840, quando ocupou a segunda posição
das receitas dos rendimentos provinciais entre 1849-50. (BRASIL, MINISTÉRIO DA FAZENDA, 1851,
N.35) Nos anos 1847-1851, Bahia e Pernambuco oscilaram entre o segundo e terceiro maior mercado
importador no comércio exterior brasileiro, sendo a primeira posição da província do Rio de Janeiro. Tal
situação manteve-se nos anos 1874-75 quando Pernambuco ocupava o segundo lugar no comércio exterior
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de importação entre as províncias brasileiras (MARCONDES, 2005, 74). Como verificamos no gráfico
8, entre as três maiores receitas de importação, a província de Pernambuco possuía a segunda maior
arrecadação também entre os anos 1859-72.
Fig. 8. Receitas das Importações de Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro 1859-72 (mil réis, $000)

Fonte: BRASIL, Ministério da Fazenda, 1860. (outros anos)

De acordo com Sebastião Soares, se tomarmos como referência o comércio exterior de importação no
Brasil, percebe-se que o país importou principalmente "tecidos de algodão, lã, linho e seda, que, perfizeram
pouco mais de quatro décimos do total importado entre 1869 e 1873". (SOARES, 1883, 52) Esse autor
ainda verificou que "as carnes e peixes corresponderam a cerca de um décimo das importações e as bebidas
espirituosas ao redor de oito por cento", além de outros produtos, "como legumes, fármacos, artefatos de
couro, carvão, ferro e aço totalizaram, cada um, menos de cinco por cento do total adquirido no exterior".
(Idem)
Os produtos estrangeiros importados revelaram-se importantes para a dinâmica das trocas comerciais
internas (locais e interprovinciais), em função da distribuição destas mercadorias do porto do Recife para
outros entrepostos comerciais regionais, integrados, desta maneira, ao comércio exterior de importação.
Destarte, sobre os principais entrepostos comerciais brasileiros no século XIX, a função de distribuição
dos produtos estrangeiros importados experimentada por uma localidade estimulou o encaminhamento das
remessas ao exterior e, no sentido contrário, "a redistribuição de produtos importados garantiu a escala
necessária principalmente para o comércio exterior" (DOURADO, 2015, 68). Deste modo, o comércio
exterior (importação e exportação) e o comércio interprovincial mostraram-se como estruturas interligadas
e interdependentes numa determinada realidade econômica.
A navegação de cabotagem é a modalidade da navegação que operacionaliza boa parte dos circuitos do
comércio interprovincial, através das trocas do mercado interno. Por sua vez, a navegação de cabotagem
pode ser dividida em pequena cabotagem, ou navegação costeira, e a grande cabotagem. A pequena
cabotagem desenvolve-se apenas entre os portos marítimos ou fluviais de uma mesma província. Vale
destacar que a navegação costeira raramente compôs as estatísticas do Império. Diferentemente da grande
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cabotagem, que esteve detalhada nos mapas anuais do Ministério da Fazenda representando a contrapartida
da navegação de longo curso.
Concordando com Evaldo Cabral de Mello, a navegação de cabotagem foi um dos principais meios de
transporte e circulação entre as capitanias no período colonial, posteriormente, províncias brasileiras no
Império. (MELLO, 2002) Como destacou Renato Marcondes, o estudo das características do mercado
brasileiro por meio de uma investigação do comércio de cabotagem é revelador de aspectos específicos
tanto do comércio exterior quanto das trocas interprovíncias, em razão da variedade de espécies e formas
da produção e das particularidades da própria população, além de colaborar para suprir a necessidade de
melhor analisar a importância econômica das províncias e regiões brasileiras. (MARCONDES, 2012)
No caso da economia pernambucana e das províncias circunvizinhas, as mesmas pautaram boa parte da
sua economia na produção açucareira, sendo esse o principal item da pauta de exportação transportado pela
navegação de longo curso, sobretudo nas saídas para o mercado externo, conforme foi visto anteriormente.
Todavia, na navegação de cabotagem, o açúcar foi amplamente transportado das províncias circunvizinhas
em direção a Pernambuco, que redistribuía a produção açucareira para o mercado externo. De modo
inverso, porém, complementar, a navegação de cabotagem escoava a produção local para o mercado interno,
via o comércio interprovincial,
Peter Eisenberg atribuiu o aumento regular no volume da produção açucareira no século XIX ao "crescimento populacional da América do Norte, da Europa e da elasticidade dos preços da demanda" (EISENBERG, 1977, 41). Todavia, é preciso ressaltar que de acordo com Perruci, tal produto teria apresentado
destinos distintos e uma mudança significativa, pois os tradicionais produtos pernambucanos de exportação
para o estrangeiro transformaram-se em bens de consumo interno. (PERRUCI, 1978, 109)
A partir dos dados fornecidos por Marcondes para o ano financeiro 1872-73, estima-se que "Pernambuco
comercializou no mercado interno, 69,3% da produção local de açúcar e 53% da de aguardente". (MARCONDES, 2005 111) Os destinos mais frequentes destes produtos no comércio interprovincial foram o Rio
Grande do Sul e Rio de Janeiro, que receberam 63,2% e 22,5%, respectivamente, do açúcar comercializado por Pernambuco internamente. (Idem) O reordenamento da oferta dos produtos pernambucanos
para o mercado interprovincial, precipitada a partir da desvalorização dos preços internacionais do açúcar,
coincidiu com uma fase de incremento da produção local desse gênero.
É importante salientar que a pecuária também foi uma importante atividade econômica na província de
Pernambuco e nas áreas circunvizinhas. Mesmo assim, foi intensa a importação de carne para a região. De
acordo com Sebastião Soares, a importação pernambucana de charque atingiu valores expressivos, cerca
de aproximadamente cinco mil contos, em 1872-73, boa parte oriunda do Rio Grande do Sul. (SOARES,
1884, 42-43) Além do charque, outros produtos de grande incidência entre as importações foram sebo e
velas. (MARCONDES, 2005, 112) Entretanto, Pernambuco foi um dos maiores fornecedores de couros
e peles no mercado interno, auferindo uma receita de mais de setecentos contos de réis, ficando apenas
atrás da gigantesca produção gaúcha desses itens. Enfatizando o dinamismo do mercado consumidor em
Pernambuco, Marcondes salientou também que, no inicio da década de 1870, a província pernambucana
despontou como o segundo mercado consumidor interno de café, sendo o Rio de Janeiro o primeiro.
Para melhor esclarecer essas questões, foram observadas algumas características do movimento de entradas e saídas de embarcações da grande cabotagem em Pernambuco. Os mapas da navegação de cabotagem
em todo o Império, mais uma vez oferecem os quantitativos de entradas e saídas de embarcações dos
principais portos brasileiros. As entradas da navegação de cabotagem representam o que cada província
importou das demais províncias, ao passo que as saídas indicam o que cada província exportou para dentro
do Império.
Os gráficos 9 e 10 representam o movimento das entradas e saídas da navegação de cabotagem das
províncias de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, entre os anos 1849-1871.
Analisando o movimento geral de embarcações nas cinco províncias, percebemos que ao contrário da
navegação de longo curso, a participação das províncias na navegação de cabotagem nesse período foi
menos concentrada em portos específicos. Todavia, e de modo semelhante ao observado na navegação de
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longo curso, os três portos com os maiores quantitativos de embarcações foram: Pernambuco, Paraíba e
Alagoas.
Conforme demonstra o gráfico 9, os números das entradas da navegação de cabotagem da Paraíba
cresceram 58% entre 1849-59, quando tiveram uma queda acentuada entre 1860-62, retomando novamente
o percentual de crescimento em 1865-70. Alagoas esboçou um crescimento constante de 50% ao longo do
período verificado, com exceção dos anos 186-1864. Cabe destacar ainda que as províncias do Rio Grande
do Norte e Ceará ampliaram os totais de entradas da navegação de cabotagem em mais de 100%. Além
disso, sobre essa ultima província, devemos salientar que até 1851, quando foi extinta a Alfândega do
Aracaty, o Ceará contava com duas alfândegas, uma no Aracaty e outra em Fortaleza. (BRASIL, 1851,
349) Nos gráficos 9 e 10 percebemos também que entre o exercício 1849-50 e 1851-52 houve um decréscimo
de 55% para as entradas e 59% para as saídas. O gráfico 10 indica o total das saídas das embarcações,
no qual, basicamente todos os percentuais acima se mantêm, com exceção do Rio Grande do Norte, cujas
saídas aumentaram menos da metade do crescimento manifestado pelas entradas de embarcações nessa
província.
Fig. 9. Movimento de entrada da grande cabotagem nas províncias de PE, PB, AL, CE, RN, entre os anos

1849-1871

Fonte: BRASIL, Ministério da Fazenda, 1851. (outros anos)
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Fig. 10. Movimento de saídas da grande cabotagem nas províncias de PE, PB, AL, CE, RN, entre os anos

1849-1871

Fonte: BRASIL, Ministério da Fazenda, 1851. (outros anos)

Em relação aos totais da navegação de cabotagem da província de Pernambuco podemos destacar que
o menor quantitativo de entradas de navios foi verificado entre 1855-56, com uma diminuição de mais de
100% em relação aos anos anteriores. Entre esses anos, as entradas corresponderam a cerca de 30% do
movimento total de cabotagem em Pernambuco, o que constituiu uma redução drástica, já que a média
verificada para todo o período foi 50% (Gráfico 9). Sobre o contexto em questão, cabe salientar que foi
um momento difícil para o comércio e a navegação na província, em virtude da epidemia de cólera que
assolou Pernambuco e boa parte das províncias do Norte nesse período. (FARIAS, 2007) Marcos Sampaio
destacou os efeitos danosos dessa epidemia para o comércio da Bahia, que interrompeu um período de
crescimento da economia bahiana que vinha ocorrendo desde a implantação da Tarifa Alves Branco e que
havia sido reforçado pelo fim do tráfico negreiro. (SAMPAIO, 2006, 116)
Além disso, cabe destacar que em ambos os gráficos o movimento das entradas e saídas da província
de Pernambuco foi ascendente a partir de 1857-1858, em termos gerais. Nesse período foi consolidado na
província um importante empreendimento de navegação de cabotagem, a Companhia Pernambucana de
Navegação a Vapor, empresa criada originalmente para promover a navegação entre os portos de Maceió
e Fortaleza, porém, que vivenciou uma constante ampliação da sua área de navegação a partir dos anos
1860, permanecendo em atividade até 1908, quando foi incorporada pela Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro. (DOURADO, 2015, 118)
Ainda em relação aos gráficos, exceto nos exercícios 1855-56 e 1857-58, a quantidade de entradas da
cabotagem foi sempre maior do que as saídas, o que significa dizer que as embarcações originárias dos portos
do Império ingressaram mais a Pernambuco do que dele partiram. No período 1850-1854, as entradas das
embarcações em Pernambuco cresceram 45%. Após esse crescimento, no período seguinte diminuíram
de 291, no exercício 1853-54, para respectivamente 107 e 105 embarcações, em 1855-65 e 1857-58. No
quadriênio 1858- 62 saltaram de 357 navios que ingressaram a Pernambuco para 945 navios em 1863-64.
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A queda experimentada em cerca de 20 % no exercício 1865-66 foi seguida por um aumento de 35% nos
números de entradas em Pernambuco, em 1869-70. Para os totais das saídas de embarcações oriundas de
Pernambuco, percebemos um crescimento de aproximadamente 50% entre 1850-54, seguido por um recuo
de um terço dos totais entre 1855-56, para nos anos seguintes, nos quais aumentaram mais de 200% entre
1858 e 1870, de um total de 233 para 1.372 embarcações saídas da província pernambucana.
Outro período que chama atenção foi 1860-1865, quando ocorreu um pico de crescimento de aproximadamente 100% do movimento geral da navegação de cabotagem na província de Pernambuco, em relação
aos períodos anteriores, seguido por um declínio e uma nova ascensão das entradas e saídas entre 1867-1870
_ Gráficos 11 e 12. O aumento das saídas da cabotagem pode ter sido acompanhado por um aumento
da demanda das províncias brasileiras do Centro-Sul por gêneros alimentícios e produtos agrícolas, em
virtude dos conflitos na bacia Platina, envolvendo a Guerra do Paraguai. O incremento da demanda do
comércio interno é outro fator que possivelmente teve impacto nas saídas verificadas nesse período. Em
relação ao aumento das entradas da navegação de cabotagem, tal fato pode ser indicativo de que houve
um incremento da demanda local por produtos e mercadorias provenientes do comercio interprovincial.
Fig. 11. Movimento geral da grande cabotagem na província de Pernambuco, 1849-1870

Fonte: BRASIL, Ministério da Fazenda, 1851. (outros anos)
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Fig. 12. Movimento geral da grande cabotagem em Pernambuco, em percentagem, 1849-1870

Fonte: Idem

Vale destacar que entre 1860-66, foram revogadas algumas das restrições à participação de embarcações
estrangeiras na navegação de cabotagem brasileira. A navegação interprovincial de cabotagem foi um
privilégio exclusivo da marinha mercante nacional até a aprovação do decreto nř 3631 de 27 de março
de 1866, que permitiu por um ano a atuação de navios estrangeiros nessa modalidade de navegação. Tal
decreto, que teve a participação ativa do deputado alagoano do partido liberal Aureliano Candido Tavares
Bastos, foi reeditado nos anos seguintes. (PONTES, 1975) Os críticos do monopólio nacional da cabotagem
reforçavam que a referida proibição produzia privilégios, mantendo os fretes por tonelada mais elevados do
que no comércio exterior. (GOULARTI FILHO, 2010) Desse modo, o significativo aumento do movimento
geral da navegação de cabotagem em Pernambuco, no mencionado período, pode insinuar que tal aumento
teve relação com a abertura da navegação de cabotagem brasileira.
Alessandro Gomes, em estudo sobre a evolução das docas de comércio do Recife após o Regulamento da
Alfândega de 1860, salientou que "o fim do monopólio nacional da navegação de cabotagem acabou com
diversos privilégios de pouco armadores nacionais, sobretudo do Rio de Janeiro e teve consequência direta
na redução dos fretes". (GOMES, 2016, 106) A diretoria da Associação Comercial de Pernambuco lembrou
que antes "uma arroba de açúcar transportada da Bahia para o Rio de Janeiro pagava de frete mais do
duplo do que pagaria do Rio de Janeiro para Liverpool". (Idem)
A questão do alto preço dos fretes pagos pelo comércio de cabotagem foi um dos temas abordados em
1863 no relatório sobre a navegação de cabotagem apresentado ao ministro da Fazenda pelo subdiretor
das Rendas Públicas do Tesouro Nacional, Dr. José Mauricio Fernandes de Barros. Entre as informações
sobre os fretes de cabotagem comparados com os da navegação de longo curso, o relatório menciona o
inconveniente dos preços dos primeiros, pois:
"o frete da cabotagem, tanto grande como pequena, é exorbitante comparado com o preço do
frete de longo curso, mas isso deve-se explicar em parte pelo custeio mais elevado dos navios
nacionais, e em parte pela falta de permuta, por que em geral só uma viagem é produtiva,
sendo a outra em lastro, ou com pouco carga que as despesas absorvem mais do que o produto
do frete". (BRASIL, MINISTÉRIO DA FAZENDA, 1864, A-I)
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Vale salientar que desde o período joanino, a navegação de cabotagem era um privilégio nacional, sendo
proibida a presença de estrangeiros nesse comércio, como consta nos Tratados de Comércio e Navegação
com a Grã-Bretanha de 1810. A proibição foi reafirmada por meio dos Regulamentos das Alfândegas do
Império e pelo Regulamento das Mesa de Rendas da Corte, Bahia e Pernambuco. O decreto de 30 de maio
de 1836, no capítulo XI, ‘Da Navegação de Cabotagem dos gêneros do país’, ordenava que o embarque
de gêneros de produção nacional, em qualquer porto do Império, para serem transportados de barra fora
para outro porto nacional, só era permitido em barco nacional. (BRASIL, 1861, 34) Já o decreto de 22
de junho de 1836 que estabeleceu o ‘Regulamento das Alfândegas do Império determinou que os gêneros e
mercadorias de produção, nacional, além dos gêneros estrangeiros, que já tenham sido despachados para
consumo em alguma das Alfândegas do Império, só poderão ser importados de uns em outros portos dele
em barcos brasileiros. (BRASIL, 1836, 100) Por sua vez, o artigo 308 completava que "só serão qualificados
brasileiros os barcos construídos no Império e os cascos estrangeiros que já se acham como propriedade
brasileira, cujo proprietário e comandante forem cidadãos brasileiros". (Idem)
A exclusividade do comércio de cabotagem refletia-se desde o registro do navio até a questão da propriedade. Segundo o Código Comercial brasileiro de 1850, uma embarcação só usufruía dos favores e privilégios
da navegação brasileira se pertencesse aos súditos do Império e dela não participar nenhum estrangeiro.
Ao passo que todo cidadão nascido no Brasil poderia adquiri-la, apenas quem fosse negociante poderia
armar o navio e expedir documentos. (BRASIL, 1862, 100-102) Essas proibições mantiveram-se, grosso
modo, até meados dos anos 1860, quando uma série de monopólios comerciais passaram a ser revistos pelo
governo imperial.
Dois anos após a abertura da navegação de cabotagem, o relatório do Ministério da Fazenda informou
que a abertura da navegação havia sido prorrogada por mais um ano pela aprovação do decreto nř 4285
de 5 de dezembro de 1868. (BRASIL, 1868, 604). Ademais, analisando a repercussão da abertura da
navegação no movimento geral da cabotagem, mencionou que foram poucos os navios estrangeiros que
haviam participado do comércio de cabotagem. No caso da província de Pernambuco, por exemplo, "desde
maio até dezembro de 1868, 191 embarcações estrangeiras, sendo 4 vapores com 4.544 toneladas e 187
navios a vela com 44.934 toneladas". O relatório ainda menciona que nesse mesmo período o porto do
Recife apresentou uma movimentação de 2.259 embarcações (entradas e saídas), com 238.719 toneladas.
(BRASIL, Ministério da Fazenda, 1869, 48)
Sobre a generalização dos vapores na navegação de cabotagem, cabe salientar que seguindo uma tendência mundial, a participação dos vapores no transporte de carga cresceu a partir do meado do século
XIX, principalmente após a década de 1860. (MILNE, 2000, 22) Informações publicadas por Sebastião
Ferreira Soares, e trabalhadas por Renato Marcondes, para o comércio marítimo brasileiro revelaram que
as embarcações a vela ainda compreendiam 71,4% do total, entre 1870-73, entretanto, nesses anos, os vapores representavam, aproximadamente, 66,2% da tonelagem. (MARCONDES, 2012, 151). Esses números
evidenciam que já na década de 1870, a maioria das trocas do comércio marítimo foi feita em navios a
vapor. Nesses anos, cada vapor deslocou, em média, um peso superior mais de 10 vezes a uma vela. (Idem)
Além disso, no início da década de 1870, quase dois terços da cabotagem brasileira já era realizada
por meio de embarcações a vapor. Com relação ao período inicial de generalização dos navios a vapor no
Brasil, podemos afirmar que apesar do protagonismo regional exercido em relação ao comércio marítimo,
a província de Pernambuco iniciou tardiamente a implantação da base técnica do vapor na navegação de
cabotagem.

Considerações finais
O comércio marítimo representou o principal meio de transporte e circulação das mercadorias entre as capitanias, posteriormente províncias brasileiras. A navegação a vapor desenvolveu-se no Brasil, ao longo do
século XIX, contribuindo para modernizar as estruturas da sua economia e dinamizá-la. A modernização
e a dinamização das estruturas econômicas brasileiras, ao longo do século XIX, conheceu na navegação a

Dourado, Bruna

História e Economia

|

2019

|

vol.22

|

119

vapor um elemento de contribuição para a prossecução de tal fenômeno. O estimulo à modernização dos
transportes, com a expansão do sistema de navegação a vapor, contribuiu intensamente para o desenvolvimento econômico e integração das regiões que usufruíram deste serviço.
Tal estimulo às atividades econômicas urbanas não teria sido circunscrito à região Centro-Sul do país.
A praça comercial do Recife foi um dos pontos privilegiados do circuito econômico vinculado ao Mundo
Atlântico, exercendo a função de entreposto e a dominação comercial em relação a área circunvizinha desde o final do século XVI e ao longo dos dois séculos seguintes -, prolongando-se, esta função, sob vários
aspectos, até o começo do século XX Uma explicação parcial para essa afirmação refere-se à centralização
da distribuição de mercadorias importadas, exercida pelos maiores centros urbanos. Até meados da década
de 1860, algumas províncias centralizavam boa parte do comércio de mercadorias estrangeiras, sendo as
principais praças nessa atividade: Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo.
No decorrer do século XIX, o Recife manteve-se como um dos setores econômicos mais atuantes no
esquema de distribuição e abastecimento regional do Brasil Império, responsável pelo transporte de cargas,
passageiros e mercadorias para as províncias limítrofes. A investigação sobre a navegação de longo curso
e de cabotagem na província de Pernambuco pretendeu contribuir para a ampliação do entendimento das
relações socioeconômicas estabelecidas no espaço regional - circunscrito por sua área de atuação como
também, destas mesmas relações em uma configuração espacial mais abrangente.
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