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Prefacio

0 principal objetivo deste livro e apresentar a evolugao da historia da economia de uma manei-

ra clara, didatica, equilibrada e interessante. Afinal, é uma histOria de grande importancia, que

aprimora o nosso entendimento da economia contemporanea e fornece uma perspectiva Unica,

tido encontrada em outros campos da disciplina.

0 estudo da histOria do pensamento econOmico continua a se ampliar a medida que a dis-

ciplina da economia se desenvolve. Novas ideias, novas evidencias, novos problemas e novos valo-

res pedem uma reconsideragao das disputas basicas e das principais contribuicoes do passado.

NOVAS SECoES "0 PASSADO COMO PREANIBULO"

Esta obra contem diversas secoes "0 passado como preambulo". Esses quadros conectam ideias

anteriores, algumas vezes abordadas apenas resumidamente, a contribuicoes ou questoes econO-

micas contemporaneas ou subsequentes. Em alguns casos, o vinculo especlfico de ideias abran-

ge muitas decadas, e em outros casos, somente alguns anos. Algumas vezes, as sego:5es apontam

em direcao ao futuro, outras vezes remetem ao passado, mas em todos os exemplos envolvem

ideias originais e seu impacto na teoria econOmica, nas questoes econOmicas ou nos eventos eco-

nOmicos subseqiientes.

As secoes "0 passado como preambulo" deverao ajudar os alunos a reconhecer as cone-

xoes logicas e historicas entre ideias. Depois de ler essas sego es, os alunos comecarao a vincular

as ideias histOricas a outras areas de seu estudo. Alern disso, essas secoes servem algumas vezes

como um velculo para a introdugao de ideias ou questoes importantes de alguma maneira tan-

genciais para o fluxo principal do texto e, portanto, sac) mais bem tratadas separadamente.

ELEMENTOS DE FIM DE CAPITULO

As perguntas de fim de capitulo para estudo e discussao aumentaram, com perguntas relacio-

nadas ao novo contetido. Alem disso, as listas de leituras selecionadas foram expandidas e atua-

lizadas com referencias atuais.

DIFERENCIACAO DO PRODUTO
As caracteristicas distintas deste livro incluem:



• Cinco perguntas principais À medida que cada escola importante de pensamento econOmi-
co é apresentada, cinco perguntas principais sao consideradas: Qual era o cenario histOrico da
escola? Quais eram os principais dogmas da escola? Quem a escola beneficiou ou procurou
beneficiar? Como a escola era valida, Util ou correta em sua epoca? Quais dogmas da escola se
tornaram contribui 6es duradouras?

As respostas a essas perguntas fornecem um breve resumo de cada escola. A discussao se
concentra, entao, nos principais pensadores dentro de cada escola, definida em termos gerais.
Essa abordagem nao é apenas intelectualmente sólida, mas tambem faz sentido do ponto de
vista educacional, apresentando a histOria do pensamento econOmico de uma maneira que
ajuda os alunos a reter mais o conhecimento.

• Clareza de exposi0o Este livro enfatiza a clareza na exposiao. A histria do pensamento
econmico foi criado para ser compreensivel e acessivel nao somente para aqueles que tiveram
varios cursos em economia, mas tambem para os estudantes de graduaao que tiveram apenas
alguns cursos de conteUdo superficial sobre os principios da economia.

• Linha do tempo das ideias econOmicas Este livro contem uma linha do tempo de ideias eco-
nOmicas. Cada ret'angulo na linha do tempo representa uma escola ou abordagem importan-
te, e os nomes dentro de cada retangulo sao os dos economistas mais importantes ou repre-
sentativos para o desenvolvimento daquela escola ou daquele conjunto de ideias. 0 tipo
especifico de seta (branca ou preta) que liga duas escolas indica a natureza do relacionamen-
to que existiu entre elas. A parte relevante da linha do tempo e aumentada e apresentada no
inicio de cada capitulo para lembrar ao leitor em que momento as ideias a serem discutidas se
encaixam no desenvolvimento geral do pensamento econOmico.

• Ap'endice sobre as fontes de informacOes 0 Capitulo 1 contem um apendice que resume as
principais fontes de informa es do campo, incluindo as encontradas na Internet.

• Perguntas para estudo As perguntas para estudo e discussao sao encontradas no final de
cada capitulo. Elas revisam o conteUdo do capitulo e estimulam os alunos a "ampliar" seu
entendimento.

• Figuras com legendas Uma legenda explicativa, cuidadosamente escrita, acompanha cada
figura. Muitas dessas legendas foram revisadas para garantir sua abrangencia e clareza.
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1450 1475 1500

Mercantilismo

CAPiTULO 1

INTRODKAO E
VISACI GERAL

As primeiras tendencias de pensamento economic ° podem ser vinculadas a Antigiiidade. Por

exemplo, a palavra economia remonta a Grecia antiga, onde oeconomicus significava "gerencia-

mento das questoes domesticas". AristOteles (384-322 a.C.) se engajou no pensamento econo-

mic° distinguindo entre as "artes naturals e nao-naturais de aquisicao". A aquisicao natural, ele

escreveu, inclui atividades como agricultura, pesca e caca, que produzem bens para as necessi-

dades basicas da vida. A aquisicao nao-natural, que ele desaprovava, envolve a aquisicao de bens

alem da necessidade. Plata° (427-347 a.C.) escreveu sobre os beneficios da especializacao huma-

na dentro da cidade-estado ideal. Essa especializacao foi urn prenuncio das ideias posteriores de

Adam Smith acerca da divisao de trabalho. A Mha contem varios pensamentos sobre econo-

mia, incluindo aqueles contrarios ao emprestimo corn cobranca de juros. Na Idade Media, sao

Tomas de Aquino (1225-1274) promoveu a ideia de um prey) justo: um preco em que nem o

comprador nem o vendedor levam vantagem sobre o outrol.

1. N.R.T. A preocupacdo era determinar o que era justo. 0 pensamento economic° estava a servico da moral.

Obra: Sum= Theologica.

1



0 periodo anterior a 1500 d.C., no entanto, representou uma epoca muito diferente do
periodo de 1500 ate hoje. Havia pouco comercio antes de 1500, e a maioria dos bens era pro-
duzida para o consumo na comunidade que os produzia, sem serem enviados primeiro para o
mercado. 0 dinheiro e o credito nao eram, portanto, amplamente utilizados, embora ja existis-

sem naquela epoca. Estados nacionais soberanos e economias nacionais integradas ainda nao

tinham se desenvolvido completamente, nem tinha sido formada nenhuma escola de pensa-
mento econOmico.

Em contraste, os mercados e o comercio se expandiram rapidamente depois de 1500, com
as grandes exploracOes geograficas como resultado desse processo e como seu acelerador. A eco-
nomia monetaria substituiu a economia natural ou auto-suficiente. Os Estados nacionais com

economias unificadas tornaram-se forcas dominantes. As escolas econOmicas surgiram, repre-
sentando organizacOes sistematicas de formacao de pensamento e de politica.

Nos anos 1500, a "era da economia politica" comecou a substituir a "era da filosofia

moral". 0 foco na economia politica trouxe uma organizacao coerente de pensamento econO-

mico. Assim, embora ocasionalmente voltemos a nos referir a ideias anteriores, comecaremos
nossa histOria da evolucao do pensamento econOmico no seculo XVI, com o mercantilismo.

UMA LINHA DO TEMPO DAS IDEIAS ECONOMICAS

0 pensamento econOmico tem exibido um significativo grau de continuidade durante os secu-

los. Os fundadores de uma nova teoria podem recorrer as ideias de seus predecessores e desen-
volve-las ainda mais ou podem reagir em oposicao a ideias anteriores que estimulam seu prO-

prio pensamento em novas direcOes. Essas relacOes entre diferentes escolas de pensamento sao
descritas na linha do tempo das ideias econOmicas, mostrada no comeco deste livro. Ao visua-
lizar essa linha do tempo, lembre-se que qualquer esquema de organizacao que mapeie influen-

cias e ligue escolas requer algumas decisOes arbitrarias sobre o que se encaixa onde.

Cada retangulo na linha do tempo representa uma importante escola ou metodologia. Os

nomes no retangulo sao dos economistas mais importantes ou mais tipicos no desenvolvimen-

to dessa escola ou abordagem. Os nomes imediatamente acima de cada retangulo sao os precur-

sores da escola. Uma seta branca ligando dois retangulos mostra que o último grupo geralmen-

te foi receptivo ao grupo do qual veio ou que substituiu. Uma seta preta mostra que o nitimo
grupo foi contrario ou fez oposicao ao grupo anterior. Uma seta pontilhada indica grupos em

que alguns colaboradores foram receptivos aos predecessores, mas outros foram contrarios.
Assim, verifica-se, por exemplo, que os fisiocratas foram totalmente contrarios as doutrinas

dos mercantilistas (seta preta), enquanto Adam Smith e a escola classica foram receptivos aos fisio-

cratas (seta branca). Os marginalistas mostraram uma ruptura com a escola classica da qual vieram,

enquanto Keynes, por sua vez, rejeitou as ideias macroeconOmicas do marginalismo. Portanto, as

setas pretas aparecem nessas seqencias, embora pode-se discutir que as semelhancas nos dois casos

eram maiores que as diferencas. No entanto, certamente os marginalistas tinham relacOes prOximas
e amigaveis com os economistas monetarios (seta branca). De maneira alternativa, alguns econo-
mistas do bem-estar promoveram ideias marginalistas, enquanto outros as desafiaram. Portanto, a

seta da escola marginalista para os economistas do bem-estar é pontilhada.

Varias ideias modernas apresentam alguma semelhanca com conceitos de epocas passadas

1
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demanda, que escreveram nos Estados Unidos nos anos 1980, defendiam urn retorno ao padrao

do ouro domestic° , uma ideia promovida pelos economistas e adotada pelas nacoes nos anos

1800, mas que acabou sendo esquecida corn a depressao dos anos 1930. A ideia do capital

humano declarada por Adam Smith e John Stuart Mill permaneceu dormente ate que foi revi-

talizada e expandida por Schultz e Becker no period ° p6s-1960. Os pronunciamentos sombrios

de Thomas Malthus, em 1798, foram proferidos de uma forma modificada por alguns econo-

mistas nos anos 1970, que previram que a escassez de recursos logo provocaria urn colapso na

economia mundial. 0 surgimento da nova macroeconomia classica nos anos 1980 e 1990 co-

mo urn desafio as visoes keynesianas prevalecentes reembalou urn pouco do classicism° antigo

do seculo anterior.

Isso nao deve sugerir que a hist6ria se move em circulos e que voltamos para o momento

em que estavamos em periodos anteriores. Em vez disso, a historia do pensamento economic°

parece se mover em espirais. As teorias e politicas econOmicas geralmente retornam, sim, para

teorias e politicas semelhantes de eras anteriores, mas estao em diferentes pianos, em condicoes

muito diferentes. As diferencas sac) ta g significativas quanto as semelhancas, e vale a pena exa-

minar as duas corn atencao. Fazemos isso a medida que avancamos na linha do tempo.

Voce deveria consultar a linha do tempo corn freqiiencia, conforme avanca no livro, pois

ela o ajudard a identificar em que momento os economistas e as ideias estudadas se encaixam

dentro do fluxo historic° maior de doutrinas. Akin disso, observe que a pagina de abertura de

cada capitulo apresenta uma ampliacao do segmento da linha do tempo mais relevante ao con-

taido do capitulo.

Finalmente, voce encontrard muitas secoes "0 passado como preambulo" neste livro. Essas

secoes numeradas demonstram que as ideias do passado, algumas vezes de forma fragmentaria,

sao precursoras de ideias ou politicas econOmicas posteriores, mais desenvolvidas e formalizadas.

Urn nthnero (exemplo: 2-1..., 3-2...) indicard o melhor momento para parar e ler essas secoes.

AS CINCO PERGUNTAS PRINCIPAIS

A medida que cada importante escola de pensamento economic ° é apresentada, sera() conside-

radas cinco perguntas principais sobre ela. Esse metodo fornecera uma perspectiva sobre a esco-

la e o cenario social que a produziu. Esse resumo no inicio o ajudard a esclarecer os pontos essen-

ciais, conforme estudamos as ideias dos principais economistas. 0 estudo dos economistas

ilustrard as caracteristicas das escolas as quais eles estavam vinculados e as citacoes de seus tra-

balhos indicarao a qualidade de seu pensamento.

Qual era o cenario historic° da escola?

Examinaremos aqui o cenario historic° para determinar se ele pode ter gerado um sistema de

pensamento especifico. A teoria econOmica geralmente se desenvolve em resposta a alteracOes

no ambiente que chamam a atencao para novos problemas. Urn pouco de conhecimento so-

bre a epoca é essencial para entender por que as pessoas pensavam e agiam daquela maneira.

E verdade, claro, que muitos sistemas de pensamento existem ao mesmo tempo na mente de

muitos individuos. Os intelectos tendem a desenvolver ampla multiplicidade de ideias, que

variam da mais racional a mais fantastica. Ideias irrelevantes para a sociedade no momento
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em que sao apresentadas tendem a esmaecer e morrer, enquanto as que sao Uteis e eficazes
para responder a pelo menos algumas perguntas e resolver alguns problemas sao dissemina-
das e popularizadas, contribuindo, portanto, para a valorizacao de seus autores. Adam Smith
contribuiu bastante para o pensamento econOmico; no entanto, alguem consegue duvidar de
que se ele nao tivesse vivido, as mesmas ideias teriam vindo de alguma maneira mais tarde?
Talvez elas nao fossem expressas tao bem ou tao claramente. Portanto, os academicos teriam
andado as cegas um pouco mais, antes de se encontrarem no caminho intelectual que ele tao
nitidamente apontou.

Smith deu uma grande contribuiOn precisamente porque suas ideias responderam as
necessidades de seu tempo. Se, por exemplo, a teoria de Ricardo sobre a vantagem comparati-
va no comercio internacional tivesse sido desenvolvida na epoca feudal, nao teria tido nenhu-
ma significaao mais importante em um mundo de auto-suficiencia local com um minimo de
comercio. A disputa com relaao as leis do milho na Inglaterra, no inicio da decada de 1800,
trouxe à tona a teoria da renda. 2 . Se Keynes tivesse publicado The general theory of employment,
interest and money em 1926, em vez de em 1936, poderia ter atraido muito menos ateNao do
que atraiu. Claramente, o cenario social em que as ideias crescem é importante.

Na realidade, alguns economistas atribuem importancia primaria ao ambiente politico, so-
cial e econOmico para moldar a natureza das perguntas que os economistas fazem e, portanto,
o contedo das teorias econOmicas que surgem durante um periodo especifico. Por exemplo, de
acordo com John Kenneth Galbraith,

As ideias são inerentemente conservadoras. Elas não recuam diante do ataque de outras ideias,
mas, sim, diante do ataque maci o de circunsthncias contra as quais rik) conseguem lutar 3.

Redefinidas, as novas ideias suplantam teorias econOmicas amplamente aceitas somente
quando eventos atuais consideram as teorias antigas claramente inadequadas. Por exemplo,
algumas pessoas argumentariam que a nc<ao existente ha muito tempo de que uma economia
de mercado automaticamente produz emprego total nao recuou diante da lOgica da Teoria ge-
ral de Keynes, mas, diante da depressao e desemprego macico dos anos 1930.

Um ponto semelhante foi apresentado por Wesley C. Mitchell, que escreveu:

Os economistas tendem a pensar em seu trabalho como o resultado de um jogo de livre inte-
ligencia com relac5.o a problemas formulados de maneira lOgica. Eles podem reconhecer que
suas ideias foram influenciadas por sua leitura e pelas aulas que sabiamente escolheram, mas
raramente percebem que sua livre inteligencia tem sido moldada pelas circunsthncias em que
nasceram, que suas mentes s"o produtos sociais e que eles não podem transcender, de manei-
ra seria, seu ambiente.

Perceber tudo isso sobre si mesmos e importante, para que os alunos se tornem adequa-
damente autocriticos, ou seja, para que percebam os limites aos quais sua visk, esth sujeita.
Mas e excessivamente dificil para uma mente que foi moldada por um determinado ambien-

2. N.R.T. 0 autor utiliza (na obra) os termos renda e rendimento muitas vezes para referir a renda auferida com
o arrendamento (loca o) da terra para a agricultura.

x:cti• ncn
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te nao tomar esse ambiente como urn problema de curso ou ver que ele e, em si mesmo, o

produto de condicoes transitorias e, portanto, sujeito a uma variedade de limitacoes (•••)4•

Outros economistas, no entanto, discordariam — ou pelo menos qualificariam muito

bem — da ideia de que as forcas ambientais sao as principals formadoras da teoria economica.

Eles argumentam que os fatores internos dentro de uma disciplina, como a descoberta e a expli-

cacao de paradoxos nao-resolvidos, sac) responsaveis pela maioria dos avancos teoricos. George

J. Stigler pode falar por eles:

Cada desenvolvimento importante na teoria econOrnica dos ultimos cem anos, eu acredito,

poderia ter vindo muito mais cedo, se condicoes ambientais adequadas fossem tudo o que é

necessario. Mesmo a Teoria Geral de Keynes poderia ter encontrado uma base empfrica evi-

dente no period() p6s-Napoleao ou na decada de 1870 ou de 1890. Isso talvez signifique

somente dizer, o que e certamente verdadeiro e quase tautolOgico, que os elementos de um

sistema econOmico que os economistas acreditam serem basicos tern estado presentes ha

muito tempo. A natureza dos sistemas econornicos mudou relativamente pouco desde a epoca

de Smith.
Assim, atribuo, ao ambiente contemporaneo, urn papel pequeno, ate mesmo acidental, no

desenvolvimento da teoria econornica desde que ela se tornou uma disciplina profissional.

Mesmo onde o estimulo ambiental original a urn desenvolvimento analitico é relativamente

claro, como na teoria da renda de Ricardo, a profissao logo se apropria do problema e o refor-

mula, de maneira que ele se torna cada vez mais distante dos eventos atuais, ate que finalmen-

te sua origem tido tern nenhum relacionamento reconhecivel corn sua natureza ou seus usos5.

Qual dessas duas perspectivas alternativas é a correta? Ambas contem elementos validos.

Algumas teorias surgem, claramente, como conseqiiencia direta das questoes em yoga na atua-

lidade. Outros avancos na economia simplesmente surgem da busca continua por conhecimen-

to, e isso é relativamente independente dos eventos atuais.

Quais eram os principals dogmas da escola?

Amplas generalizacoes sobre as ideias de escolas economicas sucessivas serao fornecidas sob esse

titulo. A vantagem desse procedimento é que ele permite uma apresentacao concisa da essencia

da escola. A desvantagem é que sempre havera excecoes a generalizacao que nao poderao ser exa-

minadas em detalhes ate mais adiante. Urn resumo apresenta padroes de uniformidade em ideias

de grupos de economistas, mas as excecoes podem conter as sementes de ideias que eventual-

mente triunfarao. Assim, vamos generalizar que os mercantilistas favoreciam o actimulo de ouro

e prata, embora tenha havido alguns entre eles que tomaram uma posicao antibulionista6 . Es-

sas pessoas acabaram sendo subjugadas e mal foram ouvidas, no inicio, mas suas ideias foram,

em Ultima analise, desagravadas. De maneira semelhante, a escola classica acreditava no livre-

4. Wesley C. Mitchell. Types of economic theory. Ed. Joseph Dorfman, v. 1. Nova York: A. M. Kelley, Publish-

ers, 1967, p. 36-37.
5. George J. Stigler. Essays in the history of economics. Chicago: University of Chicago Press, 1965, p. 23.

6. N.R.T. Bulionismo = metalismo = concepcao mercantilista que confundia moeda corn riqueza.



comercio entre as na. Oes, embora Malthus, um economista classico, fosse a favor de tarifas so-
bre bens importados.

Quem a escola beneficiou ou procurou beneficiar?

Os tipos de perguntas econOmicas dominantes nos pensamentos de um grupo podem ser insig-
nificantes para outro. Os teOlogos da Idade Media, por exemplo, preocupavam-se muito com
a moralidade da cobraNa de juros sobre o dinheiro emprestado. Com  o passar do tempo, esse
problema parecia menos importante. Um grupo de pensadores e profissionais liberais chama-
dos mercantilistas perguntava: "Qual a melhor forma de um pais acumular ouro e prata?" A
preocupa0o dos economistas cUssicos era: "Como podemos aumentar a produo?" Keynes
perguntava como uma economia baseada no mercado poderia evitar depressOes e um alto
desemprego. Os monetaristas ponderavam as causas da inflação. Para ganhar popularidade, um
sistema de ideias deve se ajustar as necessidades de toda a sociedade ou, pelo menos, se aceita-
vel, a um elemento da sociedade que o defenda, amplie e aplique.

A maioria dos teOricos da economia supOe que os interesses individuais saTo dominantes e
guiam o processo econOmico. Ainda assim, os interesses individuais n'aTo resultam em condiOes
caOticas de individuos que tra. a.m seu prOprio caminho em oposi o ao resto da sociedade. Os
indivicluos s'aio guiados por foras do mercado, sociais, politicas e eticas para cooperar com os
outros na organiza o de um relacionamento de trabalho razoavel com a sociedade. Alem dis-
so, eles se juntam em grupos por causa de pressOes sociais, interesses e ideias comuns e um gre-
garismo natural. Assim, existem grupos politicos, esteticos, sociais e econOrnicos, cada um de-
les representando um ponto de vista e um programa unificado em sua esfera de interesse
especial. Estamos preocupados, aqui, com grupos de pessoas que desenvolvem ideias comuns
baseadas, em parte, no interesse prOprio e, em parte, nas considera9ks do outro que ajudam a
formar seu conceito de como a economia deveria ser organizada e em que dire o ela deveria se
mover. Tentaremos identificar os grupos que apoiaram cada escola de pensamento e os grupos
aos quais cada escola pediu apoio, com exito ou n-ao.

Como a escola foi vMda, útil ou correta em sua poca?

Aqui, um caminho devera ser encontrado entre dois riscos que se op5em. Um e a ideia errOnea
de que pensadores do passado eram errados, inocentes, ignorantes ou tolos e que n6s, sendo
mais sabios, descobrimos a verdade final. Assim, J. B. Say, que escreveu ha mais de 150 anos,
perguntou:

Qual finalidade ntil pode ser obtida desse estudo de doutrinas e opini-nes absurdas que foram
e mereciam mesmo ter sido dizimadas ha muito tempo? É mero pedantismo inútil tentar revi-
ve-las. Quanto mais perfeita se torna a ciencia, mais curta torna-se a hist6ria.

Esse ponto de vista se aplica mais as ciencias fisicas do que às ciencias sociais. Como o uni-
verso fisico n'an se alterou perceptivelmente nos seculos recentes, as leis sob as quais ele opera
tambem n-ao se alteraram muito. Como nosso conhecimento cientifico cresceu, aproximamo-
nos da verdade. Mesmo assim, a histOria da ciencia fisica é significativa. Mas a sociedade se alte-
rnii e nnrtantn nan cnrnr,,nAP çliiœ nrs,ne -1 --
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volvimentos. Teorias ou politicas plausiveis no seculo XVII podem ser de pouca relevancia 400

anos depois.

0 outro extremo é achar toda ideia dominante do passado certa, justa e boa em sua epoca.

A possivel validade das teorias economicas deve, evidentemente, estar relacionada ao seu tem-

po e local, mas elas podem ter sido incorretas ou deficientes, mesmo quando apresentadas pela

primeira vez. Assim, por exemplo, a teoria do valor do trabalho de Marx deve ser avaliada tido

apenas em relacao as teorias do trabalho de Smith e Ricardo, mas tambem pelos padroes da teo-

ria de valor contemporanea. Essa abordagem critica, claro, deve ser aplicada tambem ao pensa-

mento critic°. Conceitos amplamente aceitos hoje sao geralmente inaplicaveis a epocas anterio-

res e poderao se tornar inadequados no futuro.

Quais dogmas da escola tornaram-se contribuicoes duradouras?

Essa secao identificard as ideias apresentadas por uma escola que tern tido importancia dura-

doura e, portanto, ainda podem ser encontradas em livros didaticos de economia atuais. Aqui,

essas contribuicoes que "passaram no teste do tempo" sera° separadas daquelas que, talvez

das em sua epoca, nao tern mais utilidade diante do surgimento de novas evidencias ou de

mudancas das condicoes sociais.

A IMPORTANCIA DE ESTUDAR A ECONOMIA E SUA HISTORIA

Os alunos que enfrentarao o dificil terreno intelectual deste livro poderao se perguntar: "Valera o

esforco? Por que estudar a teoria econOmica? Por que estudar sua historia?"

Muitas respostas vem a mente. Dois motivos principais, que tido sac, as vantagens pessoais

que podem ser obtidas, justificam o estudo da teoria econOrnica. Primeiro, tal estudo nos per-

mite obter urn entendimento de como a economia funciona, ou seja, o que a faz ser urn todo

coerente e funcionar. Segundo, a teoria econOmica ajuda a sociedade a atingir as metas econo-

micas que selecionou para si mesma. A sociedade pode alcancar metas econOmicas mais rapi-

damente por meio do conhecimento da economia.

Mas, por que estudar a historia do pensamento econornico? Primeiro, tal estudo aprimo-

ra o entendimento do pensamento economic° contemporaneo. Apenas como urn exemplo,

tracaremos o desenvolvimento historic° dos numerosos e complexos conceitos subjacentes a

analise da oferta e da demanda moderna. Mais especificamente, veremos como essas ideias, co-

mo retornos cada vez menores e retornos para escala, pavimentaram o caminho para a analise

da demanda moderna de longo e curto prazos e como os modelos de utilidade marginal e da

curva de indiferenca levaram ao surgimento da teoria da demanda moderna. 0 leitor descobri-

ra que, conforme declarou Mark Blaug,

a teoria contemporanea tern as cicatrizes dos problemas do passado agora resolvidos, os erros

do passado agora corrigidos e nao podera ser completamente entendida, exceto como um

legado do passado'.

7. Mark Blaug. Economic theory in retrospect. 4. ed. Londres: Cambridge University Press, 1985, p. vii.



r8.1 HISTORIA DO PENSAMENTO ECON -OMICO 

Segundo, as vastas quantidades de analises e evidencias que os economistas geraram duran-
te as decadas podem fornecer uma verificacaO mais prOxima sobre as generaliza95es irresponsa-
veis. Isso deveria fazer com que cometessemos menos erros que no passado ao tomarmos deci-
sOes pessoais e ao formularmos politicas econOmicas nacionais e locais. Ainda assim, varios
problemas nalo-resolvidos e perguntas n-ao-respondidas permanecem na economia. Nosso
entendimento dos sucessos, erros e perguntas sem resposta do passado sera Util para resolver es-
ses problemas e para responder a essas perguntas.

Finalmente, e acima de tudo, o estudo da histOria do pensamento econOmico fornece pers-
pectiva e entendimento do nosso passado, de ideias e problemas em mutac'aO, alem da nossa
direao de movimento. Ele nos ajuda a apreciar o fato de nenhum grupo ter monopOlio sobre
a verdade e de que muitos grupos e individuos contribuiram para a riqueza e a diversidade de
nossa herana intelectual, cultural e material. Um estudo da evoluao do pensamento econO-
mico e o cenario social em mutg'ao associado a ele podem iluminar as muda Nas em outras
areas de nosso interesse, como a politica, a arte, a literatura, a mUsica, a filosofia e a ciencia.
Naturalmente, existe aqui um relacionamento reciproco — um melhor entendimento dessas
areas de conhecimento pode ajudar a explicar as ideias econOmicas em muta'ao.

Infelizmente, o acUmulo de conhecimento e o entendimento n-ao necessariamente levam
a um mundo melhor. Mesmo que todas as pessoas fossem perfeitamente bem-informadas so-
bre as questOes econOmicas, as difereNas e os conflitos continuariam, por causa de diferentes
ideias sobre o que e bom e o que é ruim, quais metas deveriam ser adotadas e quais rejeitadas e
qual deveria ser a prioridade de cada meta. Mesmo que concordemos com as metas para a eco-
nomia, discordaremos sobre sua importhncia relativa. Mas a analise econOmica nos ajuda a criar
sistemas por meio dos quais o bem comum possa ser definido individual e socialmente e as pes-
soas possam ir atras de seus prOprios interesses, enquanto, ao mesmo tempo, aprimoram o bem-
estar de outros.

Em certas combina5es de circunsthncias, as qualidades desalentadoramente mas das pes-
soas vem à tona. Com sorte, à medida que o nosso entendimento da economia cresce, que o
nosso conhecimento sobre os problemas sociais aumenta, que o nosso bem-estar material se
eleva, que a nossa aprecia0n das facetas cultural, estetica e intelectual da vida se amplia, nos
tornaremos mais civilizados, mais humanos e mais sensiveis aos outros. Se o estudo das teorias
e dos problemas econOmicos do passado e do presente contribuirem para a obteNao dessas
metas, o esfoNo tera sido valido.

Perguntas para estudo e discussiio
1. Qual é o raciocinio do autor para excluir a discussao das contribuicOes ao pensamento eco-

nOmico antes de 1500 d.C.?

2. Explique o significado das setas brancas e pretas que ligam as escolas de pensamento econO-
mico na linha do tempo. Como os precursores de uma escola se distinguem, no diagrama,
dos membros reais da escola? Especule por que é dificil, algumas vezes, colocar um econo-
mista especifico em determinada escola de pensamento econOmico.

3. Liste as cinco principais perguntas utilizadas neste livro para organizar a discussa'o de escolas
de pensamento econOmico. Explique, brevemente, por que cada pergunta e importante para
n entenriimentn
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4. Liste cinco questoes ou problemas econOmicos contemporaneos que tenham sido recente-
mente relatados ou discutidos na midia. A medida que voce avanca no livro, observe os exem-
plos em que os economistas desenvolveram ideias que estdo relacionadas a essas questoes.

5. Qual é a importancia de saber alguma coisa sobre o cenario politico, social e econOmico em
que um economista especifico viveu e escreveu?

6. Avalie a seguinte citacdo: "0 perigo da arrogancia corn relacdo aos escritores do passado cer-
tamente e real, mas tambem o é a adoracdo a ancestrais" (Mark Blaug).

7. Quais sdo os beneficios de estudar a economia e sua histOria?
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A hist6ria do pensamento econ6mico: fontes de informa95es

A finalidade deste apendice e fornecer um resumo dos tipos de fontes disponiveis para obter

informacOes sobre a histOria do pensamento econOmico. Os alunos que fazem trabalhos de fim

de curso ou que desejam explorar os tOpicos em maior profundidade se beneficiatho com o exa-

me da ampla e cada vez maior literatura desse campo.

Fontes principais
As fontes principais consistem em escritos completos de economistas discutidos no texto. Esses

escritos s5.<3 citados na se rao "Leituras selecionadas" no final de cada capitulo.

Livros de refer'eWcia
Alem de trabalhos completos, existem varios livros excelentes de leituras que contem trechos

selecionados de fontes originais. Os exemplos incluem:

ABBOTT, Leonard Dalton (ed.). Masterworks of economics. Nova York: McGraw-Hill, 1973. 3 v.

NEEDY, Charles W. (ed.). Classics of economics. Oak Park, IL: Moore Publishing Company,

1980.

NEWMAN, Philip C.; GAYER, Arthur D.; SPENCER, Milton H. (eds.) Source readings in

economic thought. Nova York: W. W. Norton & Company, 1954.

Tratados sobre a histria do pensamento econ6mico
Vale a pena listar vasios tratados significativos sobre a histOria dos metodos e da teoria econO-

mica. Esses volumes normalmente n'a".o s-ao utilizados como livros didaticos no nivel de gradua-

a- o, por serem muito longos, muito detalhados ou por terem contelldo rigoroso. No entanto,

sao boas fontes para ampliar e intensificar o conhecimento. Quatro exemplos de livros desse

genero s'ao:

BLAUG, Mark. Economic theory in retrospect. 5. ed. Londres: Cambridge University Press, 1996.

PRIBRAIV1, Karl. A history of economic reasoning. Baltimore: Johns Hopkins University Press,

1983.

SCHUMPETER, Joseph A. History of economic analysis. Nova York: Oxford University Press,

1954.

SPIEGEL, Henry W. The growth of economic thought. 3. ed. Durham, NC: Duke University

Press, 1991.

Teses de mudangi cientifica
Ao desenvolver teorias amplas dos fatores que produzem mudana cientifica, as teses a seguir

fornecem bases nteis para estudar a histOria da economia:
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KUHN, Thomas. Structure of scientific revolutions. 2. ed. Chicago: University of Chicago Press,

1970.

LAKATOS, Imre. The methodology of scientific research programmes. Londres: Cambridge Uni-

versity Press, 1978.

POPPER, Karl. The logic of scientific discovery. 2. ed. Londres: Hutchinson and Co., 1968.

Livros sobre economistas individuals
Varias biografias examinam a vida e a epoca dos grandes economistas e varios trabalhos monu-

mentais examinam as contribuicoes de economistas especificos. A maioria dos livros de grande

significacao é listada como "Leituras selecionadas" no final dos capitulos adequados. Lembre-

se de que essas listagens nao sao exaustivas. Novos volumes aparecem freqiientemente. 0 siste-

ma de referencia em uma biblioteca academica é o local para comecar a procurar por esses livros.

Artigos de jornais
As publicacoes academicas sobre economia sao o canal utilizado pelos economistas para promo-

ver novos conhecimentos sobre a histOria do pensamento economic° . Varios artigos de revistas

especializadas sao citados em notas de rodape e no final de cada capitulo, mas essas referencias

sao somente uma pequena parte dos diversos artigos escritos sobre os varios aspectos dos topi-

cos discutidos no capitulo. As revistas especializadas sao de dois tipos: (1) publicacoes gerais,

que contem artigos que abrangem o amplo espectro dos subcampos dentro da economia, e (2)

publicacoes especializadas, que sao especificas de uma area da economia, como financas pUbli-

cas, economia do trabalho ou histOria do pensamento economic°.

Publicacoes gerais. Os artigos sobre a histOria do pensamento economic° aparecem, ocasio-

nalmente, em publicacoes gerais de economia, como o American Economic Review, Oxford Eco-
nomic Papers, Journal of Political Economy, Southern Economic Journal, Economica e assemelha-

dos. Os dois importantes indices a seguir sao instrumentais na busca por artigos de interesse:

American Economic Association. Index of Economic Articles. Homewood, IL: Richard D. Ir-

win, Inc. Essa serie é atualizada por meio de novos volumes periOdicos e contem citacoes

de artigos de mais de 250 publicacOes de economia. Cada volume abrange um period()

especifico. Os volumes, no entanto, nap sao atuais e, portanto, artigos publicados recen-

temente precisardo ser encontrados empregando-se a fonte que se segue.

American Economic Association. Journal of Economic Literature (JEL). Semestral. Essa publi-

cacao lista as artigos mais recentes da area, indexados por tOpicos e sumarios de artigos

selecionados, tambem categorizados por tOpicos. As categorias B1, B2 e B3 (anterior-

mente 030) no sistema de classificacao definem tOpicos da histOria do pensamento eco-

nomic°. As listagens do JEL tambem estao disponiveis via EconLit (DIALOG Informa-

tion Retrieval Service: File 139). Esse arquivo eletrOnico esta disponivel em muitas

bibliotecas academicas e pode ser pesquisado por autor, publicacao, assunto e numero de

indice do JEL.

Biblioteca Regional
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Deve ser feita tambem uma mencao especial do Scandinavian Journal of Economics, que
anualmente inclui biografias intelectuais de vencedores do Premio Nobel de Economia.

PublicaOes especificas. Existem cinco publicacOes notaveis dedicadas exclusivamente a his-
tOria do pensamento econOmico: History of Political Economy, Journal of the History of Eco-
nomic Thought, History of Economics Review (publicado na Australia), The European Journal of
the History of Economic Thought (publicado na Gra-Bretanha) e History of Economic Ideas
(publicado em Roma).

ColeOes de artigos de publicaOes
Existem diversas colecOes soberbas de artigos reunidos em varios volumes. Aqui estao tres cole-
cOes recentes organizadas por economistas e escolas de pensamento econOmico especificos:

BLAUG, Mark (ed.). Schools of thought in economics. Brookfield, VT: Edward Elgar, 1990. 11 v.

. (ed.). Pioneers in economics. Brookfield, VT: Edward Elgar, 1991. 46 v.

WOOD, John C. Contemporary economists critical assessments. Londres: Routledge, 1990. Series
continuas.

Sites na Internet
A Internet fornece muitas informacOes Uteis relacionadas à histOria do pensamento econOmico.
Tres sites de significac-ao especifica s'ao:

Web site da histOria do pensamento econOmico
http://cepa.newschool.edu/het
Esse excelente site na Internet contem informacOes detalhadas sobre colaboradores para a his-
tOria do pensamento econOmico, listados alfabeticamente e agrupados em amplas escolas de
pensamento econOmico. Fornece, tambem, links para varios outros sites relacionados ao desen-
volvimento de ideias econOmicas.

PublicaOes de economia na Web
http:www.oswego.edu/-economic/journals.htm
Esse site contem um indice de locais na Internet de varias publicacOes econOmicas.

UncoverWeb
http: //uncweb carl. org
Esse servi9p contem um banco de dados pesquisavel de artigos de publicacOes sobre economia
e outros campos. Simplesmente selecione "Procurar Uncover" e digite o nome de um econo-
mista ou de um tOpico. 0 site fornece, entao, uma lista de artigos de publicacOes recentes rela-
cionados a esse economista ou tOpico. Mediante uma taxa, o Uncover lhe enviara artigos soli-
citados, via fax ou por e-mail.

Uma alternativa e simplesmente ir à biblioteca da sua universidade e ler os artigos dis-
poniveis.

(Cada um desses enderecos da Interner era atual na epoca da publicacao original, mas os
enderecos da Internet podem se alterar. Caso nao tenha sucesso, tente encontra-los utilizando

nesnniRa nacir' n A Interner ennin AlraVicra (Zr,r,rtle nt V,41r,c11
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A ESCOLA MERCANTILISTA

A doutrina econOmica conhecida como mercantilismo surgiu entre a Idade Media e o perio-

do do triunfo do laissez-faire. 0 mercantilismo pode ser datado, aproximadamente, entre 1500

e 1776. Essas datas variam, no entanto, em diferentes 'Daises e regioes.

Neste capitulo, utilizamos, primeiramente, as "cinco perguntas importantes" para fornecer

uma visa() geral do mercantilismo e, em seguida, examinamos quatro pensadores que expressa-

ram ideias mercantilistas: Mun, Malynes, Davenant e Colbert. Tambem discutimos Sir William

Petty, um mercantilista que desenvolveu alguns conceitos que precederam a economia classica.

VISA° GERAL DO MERCANTILISM°

0 cenario historic° da escola mercantilista

A auto-suficiencia da comunidade feudal lentamente abriu espaco para o novo sistema de capi-

talismo comercial. As cidades, que tinham crescido gradualmente durante a Idade Media, tor-

navam-se cada vez mais importantes. 0 comercio prosperava tanto dentro de cada pals como
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entre paises, e o uso da moeda se ampliava. A descoberta de ouro no hemisferio ocidental faci-
litava o volume crescente de comercio e estimulava a teoriza o a respeito de metais preciosos.
Grandes descobertas geogthficas, com base, em parte, no desenvolvimento da navegg-a.o, esta-
vam ampliando a esfera do comercio. A produ o era em pequena escala, mas cada vez mais o
mercador interagia entre o produtor e o consumidor. Embora permanecessem "negociantes des-
preziveis" aos olhos da "aristocracia da terra", os capitalistas mercadores estavam se tornando
figuras-chave no mundo dos negOcios.

Surgiam os Estados nacionais', e os mais poderosos deles estavam conquistando colOnias
e esferas de influencia. As rivalidades econOmicas entre as na&Oes eram intensificadas. N&) sur-
preende, enthb, que um conjunto de doutrinas tenha evoluido e suplantado os conceitos feu-

dais, promovido o nacionalismo, dado nova dignidade e importncia ao mercador e justificado
uma politica de expans5.o econOmica e militar. Esse conjunto de doutrinas tornou-se a escola
mercantilista.

Principais dogmas da escola mercantilista

Os principais principios dessa escola

• Ouro e prata como a forma mais dese0.vel de riqueza. Os mercantilistas tendiam a associar a
riqueza de uma na-ao ao montante de ouro e prata que ela possuia. Alguns dos primeiros mer-
cantilistas ate mesmo acreditavam que esses metais preciosos eram o tinico tipo de riqueza que
valia a pena almejar. Todos eles valorizavam as barras de ouro e prata como maneira de atin-

gir poder e riqueza. Um excesso de exporta o de um pais era, portanto, necessrio para ge-
rar pagamentos em moeda forte. Mesmo quando em guerra, as na. Oes exportariam bens para

o inimigo, desde que os produtos fossem pagos em ouro.

• Nacionalismo. Os paises não podiam exportar simultaneamente mais do que importavam.
Portanto, cada um deveria promover exportaOes e acumular riqueza à custa dos vizinhos.

Somente uma nação poderosa poderia conquistar e manter colOnias, dominar rotas comer-
ciais, vencer guerras contra rivais e competir com exito no comercio internacional. De acor-
do com esse conceito estico de vida econOmica, havia uma quantidade fixa de recursos eco-

nOmicos no mundo, ou seja, um pais poderia aumentar seus recursos somente à custa do
outro. 0 ensaista frances Michel de Montaigne escreveu, em 1580: "O lucro de um homem

a desgraa do outro... Nenhum lucro, qualquer que seja, pode ser alcaNado, a não ser
custa do outro".

0 nacionalismo mercantilista levou, de maneira relativamente natural, ao militarismo. Ar-
madas poderosas e frotas mercantes eram um requisito absoluto. Como os pesqueiros eram "cria-
douros de marinheiros'', ou seja, como eram áreas de treinamento para os marinheiros, os mer-
cantilistas impuseram a "Quaresma politica" na Inglaterra em 1549. As pessoas foram proibidas
por lei de comer carne em certos dias da semana, para garantir um mercado domestico para o

peixe e, portanto, uma demanda derivada para os marinheiros. Essa lei foi rigorosamente man-
tida por cerca de um seculo e não desapareceu dos regulamentos ate o seculo XIX.
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• Importacao isenta de taxas de materias-primas que nao podiam ser produzidas internamente,

protecao para bens manufaturados e materias-primas que podiam ser produzidos internamen-

te e restricao sobre importacoes de materias-primas. Essa enfase nas exportacoes e uma relu-

tancia corn relacao as importacoes foram chamadas de "o medo dos bens". Os interesses do

mercador tinham prioridade sobre os do consumidor domestic°. Os mercadores recebiam flu-

xos de ouro em retorno por suas exportacoes, enquanto as restricoes sobre as importaceies

reduziam a disponibilidade de bens para o consumo interno. Conseqiientemente, o ouro e a

prata se acumulavam, supostamente, aprimorando a riqueza e o poder do pals.

As proibicoes contra o movimento de saida de materias-primas ajudavam a manter bai-

xos os precos de exportacoes de produtos acabados. Por exemplo, uma lei aprovada entre

1565-1566, durante o reinado da rainha Elizabeth, proibia a exportacao de ovelhas vivas. As

punicoes por violar essa lei eram o confisco de propriedade, um ano na prisdo e o corte da

mao esquerda. A pena de morte era aplicada no caso de uma segunda violacao. A exportacao

de la era proibida, e as mesmas punicoes eram aplicadas em uma lei aprovada durante o rei-

nado de Charles 11 (1660-1685).

• Colonizacao e monopolizacao do comercio colonial. Os capitalistas mercadores eram a favor

da colonizacao e queriam manter as colonias eternamente dependentes e subservientes ao pals

colonizador. Quaisquer beneficios que chegassem as colemias em virtude do crescimento e

poder militar do pals colonizador cram um subproduto acidental da politica de exploracao.

Os atos de navegacao britanicos de 1651 e 1660 sao bons exemplos dessa politica. Os

bens importados para a Gra.-Bretanha e para as colemias tinham de ser transportados em navios

ingleses ou coloniais ou em navios do pals de onde os bens se originavam. Certos produtos

coloniais tinham de ser vendidos somente para a Inglaterra e outros tinham de chegar a

Inglaterra antes de serem enviados para paises estrangeiros. As importacoes estrangeiras para

as colonias eram restritas ou proibidas. A fabricacao colonial era restrita ou ilegal, em alguns

casos, de modo que os territorios dependentes permanecessem fornecedores de materias-pri-

mas de baixo custo e importadores de bens manufaturados.

• Oposicao a pedagios, impostos e outras restricoes internas sobre o transporte de bens. Os escri-

tores e prassionais liberais mercantilistas reconheciam que os peclagios e os impostos pode-

riam estrangular as empresas e elevar o preco das exportacoes de um pals. Um exemplo extre-

mo disso é a situacao no rio Elba, em 1685. Um embarque de 60 tabuas da Saxonia para

Hamburgo exigiu o pagamento de 54 tabuas em peclagios ao longo do caminho! Conse-

qiientemente, apenas seis tabuas chegaram ao destino.

E importante apontar, no entanto, que os mercantilistas nao eram a favor do livre-

comercio interno, no sentido de permitir as pessoas se envolverem em qualquer comercio que

desejassem. Pelo contrario, preferiam concessoes de monopolio e privilegios comerciais exclu-

sivos, sempre que pudessem obte-los.

• Forte controle central. Um forte controle governamental central era necessario para promo-

ver metas mercantilistas 2 . 0 governo concedia privilegios de monopOlio a empresas envolvi-

2. N.R.T. Era necessario urn forte intervencionismo do Estado na economia.
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das no comercio exterior e restringia a livre entrada no comercio interno para limitar a con-
correncia. A agricultura, a minera o e a indUstria eram promovidas com subsidios do gover-
no e protegidas contra importa«)es por meio de tarifas. Alem disso, o governo regulava, de
perto, os processos de produ o e a qualidade dos bens, de modo que um pais rth -.0 tivesse
reputa o por seus produtos nos mercados externos, dificultando, portanto, as exporta95es.
Em outras palavras, os mercantilistas depositavam pouca confiana em seus prOprios julga-
mentos e honestidade, acreditando que o interesse comum dos mercadores exigia que o gover-
no proibisse um trabalho ruim e material de má qualidade. 0 resultado foi um labirinto con-
fuso de regulamentgeies governando a produ o de bens.

Um forte governo nacional era, portanto, necess-io, para garantir uma regulamenta o
nacional uniforme. Governos centrais tambem eram necessthios para atingir metas discutidas
anteriormente: nacionalismo, protecionismo, colonialismo e comercio interno não prejudica-
do por pecb.gios e impostos exorbitantes.

• Impoffincia de uma popula-ao numerosa e trabalhadora. Uma populao numerosa e labo-
riosa n'ao só forneceria uma abund'a'ncia de soldados e marinheiros prontos para lutar pela gIO-
ria e riqueza da na o, mas tambem manteria alta a oferta de rilo-de-obra e os salários, por-
tanto, baixos. A vantagem? Esses salrios baixos (1) permitiriam preos menores para as
exportacies, aumentando, portanto, a entrada de ouro e (2) reduziriam a ociosidade e pro-
moveriam maior participa o na foNa de trabalho.

A ociosidade e a mendithncia por parte de pessoas capazes de trabalhar eram tratadas
sem percrao, e o roubo era punido drasticamente. Durante o reinado de Henrique VIII na
Inglaterra (1509-1547), 7.200 ladrOes foram enforcados. Em 1536, foi decretado que "vaga-
bundos resolutos" deveriam ter suas orelhas decepadas, e a morte era a pena para o terceiro
delito de vagabundagem. Em 1547, os que se recusavam a trabalhar eram condenados a ser
escravos de quem os denunciasse. Uma lei aprovada em 1572, durante o reinado da rainha
Elizabeth, decretou que mendigos sem liceNa, de 14 anos ou mais, deveriam ser chicoteados
e marcados como gado, a menos que alguem estivesse disposto a empre0-los. Por um segun-
do delito, deveriam ser executados, a menos que alguem os impelisse a trabalhar. Por um ter-
ceiro delito, seriam considerados criminosos e executados sem per6o.

Bernard de Mandeville (1670?-1733), filOsofo holandes, humorista e medico radicado em
Londres, escreveu:

Em uma na-ao livre, em que escravos rth-.0 s'ao permitidos, a riqueza mais garantida consiste
em uma multi6o de pobres laboriosos (...) Como se deve evitar que eles morram de fome,
rTo Ihes deve ser dado nada que valha a pena poupar (...) É interesse de todas as nacies ricas
que a maior parte dos pobres quase nunca flque ociosa e, portanto, gaste continuamente o
que conseguir (...) 0 pobre deveria ser mantido unicamente para o trabalho, e e prudente ali-
viar seus desejos, mas seria uma tolice reabilita-lo (...) Para deixar a sociedade feliz e as pes-
soas calmas diante das mais despreziveis circunsfancias, e vital que varias delas sejam igno-
rantes, tambem, alem de pobres4.

3. Bernard de Mandeville. Fable ofthe bees. Ed. F. B. Kay. Londres: Oxford University Press, 1924, p. 287, 193,
1 -194 94R 9R7_9RR
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William Temple, em seu Essay on trade and commerce, publicado em 1770, apresentou uma
refiexao corn relacao ao emprego em period° integral de criancas:

Quando essas criancas tiverem 4 anos, deverao set enviadas para o reformatOrio do pals e la
serao ensinadas a ler duas horas pot dia e serao empregadas completamente durante o resto
de seu tempo em qualquer uma das fabricas do reformatorio que melhor se adequarem a sua
idade, forca e capacidade. Se for argumentado que em tab tenra idade essas criancas nao pode-
rao trabalhar, respondo que ha empregos vigorosos em que as criancas podem ganhar seu sus-
tento. Mas, alem disso, ha urn uso consideravel em elas estarem, de alguma maneira ou de
outra, empregadas pelo menos 12 horas por dia, quer elas ganhem seu sustento ou nao. Dessa
maneira, esperamos que a futura geracab esteja tdo habituada ao emprego constante que isso
se provara, corn o tempo, agradavel e divertido para elas4.

ED Quem a escola mercantilista beneficiou ou procurou beneficiar?

Essa doutrina, obviamente, beneficiou os capitalistas mercadores os reis e os funcionarios do
governo. Ela beneficiou especialmente aqueles que eram mais poderosos e radicais e tinham
os monopolios e privilegios mais favordveis. Alguns historiadores do pensamento economic°
sugerem que o mercantilismo pode ser mais bem-entendido como urn exemplo extremo de
comportamento de procura por rendimento 5 . Nesse caw, rendimento economic° definido co-
mo os lucros alem daqueles que seriam necessarios para manter os capitalistas mercadores
envolvidos em suas atividades atuais, ou seja, aquilo que seria suficiente para compensa-los
por seus custos de oportunidade. As atividades de procura por rendimento sac) simplesmen-

te tentativas de partes privadas de aumentar seus lucros garantindo leis e regulamentacoes
favordveis do governo.

Nesse caso, essas leis tomaram a forma de concessOes de status de monopOlio, proibi-
coes contra importacties e regulamentacoes que dificultaram aos novos produtores e merca-
dores competir corn exito contra os ja estabelecidos. De acordo corn essa linha de raciocinio,
os funcionarios do governo no poder estavam dispostos a fazer essas leis e regulamentacoes
— para distribuir o rendimento economic° — como uma maneira de garantir beneficios para
Si mesmos e para a realeza, cuja satisfacao eles supriam. Na Inglaterra, por exemplo, a impor-
tancia da la fez corn que a importacao de algodao estampado, substituto das roupas de lã cha-
mado "chita", fosse proibida. Em 1721, o uso de chitas estampadas foi declarado ilegal, mas
a producao e a exportacao eram permitidas. No final do seculo XVII, a lei exigia que os mor-
tos fossem enterrados em mortalhas de la, muito embora a tradica° religiosa exigisse que fos-
sem de linho.

Na Franca, o mercantilismo tinha urn teor feudal mais forte, e os interesses monopolistas
radicais tinham urn exito ainda maior em obter a intervencao do governo a seu favor. De 1686
a 1759, a producao, a importacao e o uso de chitas estampadas cram proibidos. Em conflitos

4. Edgar S. Furniss. The position of the laborer in a system of nationalism. Boston: Houghton Mifflin, 1920,
p. 114-115.
5. B. Baysinger, R. B. Ekelund, Jr. e R. D. Tollison. Mercantilism as a rent-seeking society. Towards a theory
of the rent-seeking society. Ed. J. M. Buchanan et al. College Station, TX: Texas A&M University Press, 1980,
p. 235-268.
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0 MERCANTILISMO E A OFERTA DE MA.0—DE—OBRA

Alguns mercantilistas argumentavam que os sala-
rios baixos eram necessarios para reduzir a ocio-
sidade e promover a participacao da forca de tra-
balho. Eles acreditavam que aumentos no salario,
possibilitando que o trabalhador ganhasse mais
por hora, permitiriam que ele reduzisse suas ho-
ras de trabalho. Alguns trabalhadores menos
habilitados, incluindo criancas, poderiam, inclu-
sive, abandonar a forca de trabalho, se seus pais
ganhassem mais por hora.

Na terminologia moderna, os mercantilis-
tas enfatizaram o efeito renda de um aumento no
salario. Como salarios maiores aumentam a ren-
da por hora, os trabalhadores podem "comprar"
lazer adicional. Eles compram mais lazer redu-
zindo o nthnero de horas que trabalham.

Os mercantilistas, porem, nao perceberam
a potencial compensacao de um efeito substitui-
(a-o de um aumento de salario. Em um artigo
classico de 1930, o economista britanico Lionel
Robbins (1898-1984) explica que um salario
mais alto reduz o "valor da renda". Menos tem-
po de trabalho e necessario para obter o valor de
US$ 1 em bens. Por exemplo, o "valor" de US$
1 de remuneracao e metade de uma hora de tra-
balho quando o salario e de US$ 2 por hora.

Mas, quando o salario aumenta para US$ 3
por hora, o "valor" de US$ 1 de remuneracao cai
para um terco de uma hora de trabalho. Como a
remuneracao e mais acessivel em termos de horas
de trabalho, os trabalhadores irao adquirir mais
remuneracao. Eles adquirem essa remuneracao
trabalhando mais horas e tendo menos lazer.

0 efeito substituicao de Robbins pode ser
explicado de maneira diferente. Um aumento
no salario significa que os trabalhadores devem
desistir de mais remuneracao (bens) para cada

a. Lionel Robbins. On the elasticity of demand for
income in terms of effort. Economica, n. 10, p. 123-
129, junho de 1930.

hora de lazer consumido, implicando que o va-
lor ou o custo de oportunidade do lazer aumen-
ta. Quando o valor de um bem aumenta, as pes-
soas adquirem menos desse bem. Aqui, os
trabalhadores irao adquirir menos lazer e traba-
lharao mais horas. Eles irao substituir trabalho
pelo lazer, agora mais dispendioso.

Como os efeitos renda e substituicao de
um aumento do salario operam em direciSes
opostas, nao esta claro como os trabalhadores
irao reagir. Se o efeito renda dominar o efeito
substituicao, as horas de trabalho e a participa-
cao na forca de trabalho cairao. A curva de ofer-
ta de mao-de-obra agregada tera uma inclinacao
para baixo. Se o efeito substituican dominar o
efeito renda, um aumento no salario aumentara
as horas de trabalho e a participacao. A curva de
oferta de mao-de-obra tera uma inclinacao
para cima.

Qual evidencia tem sido colhida sobre esse
assunto? Estudos contemporaneos dos Estados
Unidos indicam que os efeitos renda e substitui-
cao de certa forma se equilibram. Ainda assim,
salarios historicamente mais altos resultaram em
semanas de trabalho mais curtas''. Desde a era
mercantilista, os efeitos renda nos aumentos de
salario excederam os efeitos substituicao.

As semanas de trabalho curtas sao real-
mente ruins, como acreditavam os mercantilis-
tas? Os economistas contemporaneos discorda-
riam. A finalidade da economia é maximizar o
bem-estar dos participantes, nao maximizar o
montante de ouro e prata do tesouro do gover-
no. Se a sociedade valoriza uma hora de lazer
adicionado mais do que uma hora de renda adi-
cionada (bens), trabalhar menos horas aumenta
o bem-estar da sociedade.

b. Desde 1945, a duracTo da semana de trabalho nos
EUA tem permanecido relativamente esthvel.
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armados e em execucoes que resultaram da aplicacao dessas medidas, estima-se que 16 mil pes-

soas morreram e muitas mais foram enviadas as galeras6.
Como urn outro exemplo, ainda, os regulamentos publicados na Franca de 1666 a 1730,

somente sobre texteis, exigiram sete volumes enormes. 0 manual de tingimento, alegadamen-

te o melhor conjunto de instrucoes sobre tecnicas de tintura na epoca, continha 317 artigos.

Essas regulamentacoes impediam que processos inadequados fossem utilizados, mas tambem
impossibilitavam significativamente a experimentacao e o desenvolvimento de novas tecnicas,
possivelmente, por produtores que poderiam ter concorrido corn empresas existentes.

Um grupo de funcionarios do governo, inspetores, juizes e oficiais de justica tambem ga-

nhou corn as regulamentacoes mercantilistas. 0 governo frances (mas nao o ingles) recebeu

receita significativa proveniente de multas, concessoes e privilegios de monopOlios vendidos

para proveitos empresariais. Os funcionarios retinham uma porcentagem das multas aplicadas
aos infratores de muitas das regulamentacoes do governo. Alem disso, a entrada de ouro e pra-
ta que resultou das politicas mercantilistas aumentou a coleta geral de impostos e melhorou a
capacidade do pals de obter urn ganho economic° por meio de disputas em guerras.

Como a escola mercantilista foi valida, util ou correta em sua epoca?

Os argumentos para o acUmulo de ouro e prata, embora exagerados, faziam algum sentido em

urn period° de transicao entre a economia predominantemente auto-suficiente da Idade Media

e a economia do dinheiro e do credit° dos tempos modernos. 0 rapid° crescimento do comer-

cio exigia mais dinheiro em circulacao, e os bancos eram insuficientemente desenvolvidos para
produzi-lo. As guerras ocorriam na base do "pague a medida que avancar", e o acUmulo forne-

cia uma reserva que poderia ser utilizada para contratar e manter soldados, construir navios,
comprar aliados e subornar inimigos.

0 comercio britanico corn a regiao do Baltic° e as Indias Orientais' necessitava de liqui-

dez internacional mediante metais preciosos. A Gra-Bretanha produzia pouco que poderia ter

sido exportado para essas areas, e as Indias Orientais não aceitavam libras esterlinas por causa
do mercado monetario internacional subdesenvolvido. As colOnias britanicas cram, portant°,
exploradas, em busca de prata e ouro que pudessem ser utilizados em pagamento pelas merca-
dorias do Baltic° e das Indias Orientais. Antes do desenvolvimento das financas internacionais

e do comercio multilateral, o acUmulo de ouro e prata era significativo para fazer pagamentos
internacionais.

Os mercantilistas tambem sabiam que a entrada de metais preciosos facilitava a cobranca

de impostos. Eles sabiam que os precos aumentariam ou, pelo menos, no cairiam, se a quan-
tidade de dinheiro aumentasse a medida que o comercio se expandisse. Nao so o volume de
mercadoria estava se expandindo, mas tambern as familias auto-suficientes'estavam sendo leva-
das para a economia de mercado. Portanto, mais dinheiro era necessario para comprar e vender
o mesmo volume de mercadoria. Alguns mercantilistas tambem sabiam que aumentos no mon-
tante de ouro e prata em circulacao reduziam as taxas de juros e promoviam o comercio.

6. N.R.T. Antiga embarcacao movida a remos, em que o sentenciado remava acorrentado.

7. N.R.T. Bahamas, Grandes Antilhas e Pequenas Antilhas. Grupos de ilhas situadas no Caribe.

8. N.R.T. No period() feudal, a maioria das familias era dependente dos "senhores".
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Quais dogmas da escola mercantilista tornaram-se contribuices duradouras?

Os mercantilistas deram uma contribuicao duradoura para a economia ao enfatizar a importan-

cia do comercio internacional. Nesse contexto, tambem desenvolveram a nocao econOmica e de

contabilidade do que é hoje denominado balaNa de pagamentos entre uma nacao e o resto do

mundo. Mas, alem dessas contribuicOes, os mercantilistas (excluindo Petty e, talvez, Mun) con-

tribuiram pouco para a teoria econOmica como a conhecemos hoje. A maioria deles nao enten-

deu que um pais poderia se tornar mais rico nao só empobrecendo os vizinhos, mas tambem

descobrindo uma quantidade maior de recursos naturais, produzindo mais bens de capital e uti-

lizando a mao-de-obra de maneira mais eficiente. Eles tambem nao compreenderam que todas
as nacenes podem se enriquecer simultaneamente por meio da especializacao e do comercio e que

salarios mais altos para trabalhadores nan precisam levar à ociosidade e à participacao reduzida
na forca de trabalho.

Mas, embora os mercantilistas tenham dado algumas contribuines diretas para a teoria
econOmica, eles contribuiram indiretamente para a economia e o desenvolvimento econOmico.

Primeiro, influenciaram permanentemente as atitudes em relacao ao mercador. A aristocracia

medieval havia classificado as pessoas envolvidas em negOcios como cidadaos despreziveis, de

segunda categoria, que estavam imersos na sujeira da mercadizacao e da troca de dinheiro. Os

mercantilistas deram respeitabilidade e importancia aos mercadores, argumentando que, quan-

do suas atividades eram canalizadas adequadamente pelo governo, os mercadores enriqueciam

nao só a si mesmos, mas tambem ao rei e ao reino. Os aristocratas da terra posteriormente come-

caram a participar em empreendimentos comerciais sem perder seu status e dignidade. Por fim,

casaram seus filhos com os filhos de familias de negepcios, fundindo, portanto, linhagens aristo-

craticas com grandes fortunas comerciais.

Em segundo lugar, o mercantilismo teve um impacto indireto na economia, promovendo

o nacionalismo, uma forca que esta bem viva hoje. A regulamentacao do governo central e indis-

pensavel quando pesos, medidas e cunhagem de moedas e leis uniformes sao necessarios, quan-

do a producao e o comercio ainda nao se desenvolveram suficientemente para gerar confianca

na concorrencia para fornecer aos consumidores uma ampla opcan de bens e quando os riscos

financeiros do comercio san tao altos que os privilegios de monop6lio sao necessarios para indu-

zir as pessoas a se arriscarem mais do que ocorreria em caso contrario.

Terceiro, as empresas de comercio privilegiadas, ancestrais da corporacao moderna, ajuda-

ram a transformar a organizacao econOmica da Europa trazendo novos produtos, providencian-

do escoamento para bens manufaturados e fornecendo incentivos para o crescimento do inves-
timento de capital. Finalmente, o mercantilismo deu uma contribuicao definitiva para o

desenvolvimento econOmico, expandindo o mercado interno, promovendo o livre transporte

de bens sem ser atrapalhado por pedagios, estabelecendo leis e impostos uniformes e protegen-

do as pessoas e os bens em transito dentro de um pais e entre paises.

THOMAS MUN

Thomas Mun (1571-1641), filho de um mercador britanico da area textil, alcancou sua rique-

za e reputacao enquanto era um negociante no comercio italiano e do Oriente Medio. Depois
CPY PIPItC1 riiretnr r1 ,3 CnryInntibi-1 nr;PrItn:c X/r1In ,+1-11,-.11r4,11
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ED_ 0 Passado como Preambulo 

0 MERCANTILISMO TARDIO

Algumas das doutrinas do mercantilismo ndo

desapareceram completamente; algumas ideias e

politicas presentes nos seculos XX e XXI asseme-

lham-se as ideias de 200 a 300 anos atras.

Por exemplo, durante a Grande Depressao

mundial da decada de 1930, as nacoes impuse-

ram altas tarifas e desvalorizaram suas moedas

para restringir as importacCies e promover as

exportacoes. As tarifas foram criadas para redu-

zir as importacoes, de modo que a mao-de-obra

interna ociosa e os recursos de capital pudessem

ser empregados para atender a demanda pelos

bens anteriormente importados. De maneira

ideal, isso expandiria a venda de mercadorias e a

renda internas. Tambem se pensou que a desva-

lorizacao da moeda reduziria as importacoes da

naclo, tornando-as mais caras em termos da

moeda nacional. Alem disso, a desvalorizacao da

moeda de uma nacao supostamente aumentaria

suas exportacoes, pois os estrangeiros precisa-

riam de menos unidades de sua prOpria moeda

para comprar bens produzidos no exterior.

Infelizmente, essas politicas mercantilistas

nao funcionam como desej ado se os parceiros

comerciais retaliarem com aumentos de tarifas e

desvalorizacoes prOprias. Essa retaliacao foi exa-

tamente o que aconteceu na Grande Depressao.

As nacoes, uma apos a outra, impuseram tarifas

mais altas e desvalorizaram sua moeda. 0 resul-

tado geral foram a perda dos ganhos com a espe-

cializacao e o comercio internacional e o colap-

so do sistema monetario internacional.

Como um exemplo mais recente de mer-

cantilismo tardio, no final dos anos 1980 e ini-

cio dos anos 1990, muitos americanos demons-

traram bastante preocupacao com relacao ao

grande deficit na balanca comercial dos Estados

Unidos. Esse "medo dos bens" era legitimo, pois

os grandes deficits refletiam as condicoes inter-

nas e internacionais que mais cedo ou mais tarde

precisariam ser corrigidas. Esse medo, no entan-

to, produziu propostas para impor tarifas, esta-

belecer cotas de importacao, conceder subsidios

a exportadores, exigir "conteudo domestico"a

para alguns produtos importados e permitir

isencoes antitruste para empresas americanas

envolvidas corn exportacao. Os economistas

apontaram que esse conjunto de politicas, se

aplicado, constituiria urn retorno aos preceitos

antigos do mercantilismo.
0 Japao tambem tern sido acusado de ado-

tar uma politica de promocao das exportacoes e

restricao das importaciies. Seu continuado supe-

ravit comercial durante as decadas de 1980 e

1990 refletiu parcialmente urn "medo dos bens"

do exterior. Tambem refletiu um desejo de "cap-

turar" mercados internacionais lucrativos. Mes-

mo tendo superivits comerciais tao grandes, os

consumidores do Japao eram privados de alguns

beneficios potenciais de consumo decorrentes

da especializacao e do comercio exterior.
Finalmente, algumas nacoes subdesenvol-

vidas ainda promovem o nacionalismo como

uma maneira de superar o tribalismo e as lealda-

des locais que impedem o desenvolvimento eco-

nomico. Elas tambem oferecem freqiientemen-

te concessoes de monopolio para encorajar

novos investimentos e erguer barreiras comer-

ciais para proteger as inchistrias internas ainda

pequenas.
Em resumo, as ideias mercantilistas ainda

estao vivas e bem. E importante perceber, no

entanto, que ideias e politicas refletem somente

determinados aspectos da doutrina geral do mer-

cantilismo. Alem disso, as nacoes estao aplican-
do essas ideias hoje em diferentes circunstancias,

por diferentes motivos e num contexto de poll-

ticas sociais diferente do da era mercantilista.

a. N.R.T. Um certo grau de "nacionalizavao".



sia com rela. ao a politica dessa empresa de exportgao de ouro e publicou um tratado em sua
defesa. Em 1621, Mun publicou A discourse of trade from England unto the East Indies, em que
argumentava que, desde que o total de exportac&s excedesse o total de importa6es, a saida de
moeda de um pais em qualquer area de comercio nao importava.

Em torno de 1630, Mun escreveu sua famosa exposiao da doutrina mercantilista em
Englands treasure by forraign trade, publicado postumamente por seu filho em 1664. 0 titu-
lo do Capitulo 2, "Os meios de enriquecer o Reino e aumentar nosso tesouro", apresentava
um problema-chave. Como o reino poderia ser enriquecido? De acordo com Mun, a respos-
ta nao estava nem na producao nem no actImulo de bens de capital, mas em um excedente de
exportaiies. Naturalmente, deve-se produzir para exportar, mas a produao é subserviente a
meta final — o actimulo de ouro. A primeira pagina, do capitulo de duas paginas sobre o
assunto, diz:

Embora um reino possa ser enriquecido por presentes recebidos, ou por compras feitas de
algumas outras naVies, ainda assim essas coisas s eao incertas e de pequena considera& -ao quan-
do acontecem. A maneira comum, portanto, de aumentar a nossa riqueza e o nosso tesouro
e por meio do come'rcio exterior, em que devemos sempre observar esta regra: vender mais para
estrangeiros anualmente do que consumimos deles em valor. Suponhamos que, quando este
Reino estiver totalmente servido de roupas, chumbo, latas, ferro, peixe e outros produtos
nativos, exportamos anualmente o excedente para paises estrangeiros no valor de 2,2 milhOes
de libras. Dessa maneira, podemos comprar e trazer do exterior produtos estrangeiros para
nosso uso e consumo no valor de 2 milhOes de libras. Se essa ordem for devidamente obser-
vada em nosso comercio, podemos estar certos de que o Reino enriquecera anualmente em
200 mil libras, que devem ser trazidas para nOs em tamanho tesouro; porque essa parte de
nosso estoque que n-ao nos e devolvida em produtos deve, necessariamente, ser trazida para
casa em tesourog.

Mun argumentava que, embora a Inglaterra fosse rica, o pais poderia ser ainda mais rico
se usasse terras desocupadas para plantar canhamo, linho, arvores para extraao de madeira,
tabaco e outras coisas "que agora importamos do exterior, o que nos empobrece". As exporta-

ies deveriam ser efetuadas em navios ingleses para ganhar o seguro e os encargos do frete.
Ao defender as exporta0es de ouro da Companhia das fndias Orientais para pagar os

bens, Mun argumentou em favor de um comercio multilateral, em vez de bilateral:

Em alguns paises, vendemos nossas mercadorias e trazemos os produtos deles, ou parte em
dinheiro. Em outros paises, vendemos nossos bens e trazemos o dinheiro deles, pois eles tem
pouco ou nenhum produto que nos interessa. Novamente, em alguns lugares, temos a neces-
sidade de suas mercadorias, mas eles tem pouco uso para as nossas e, ent-ao, recebem o nos-
so dinheiro, que recebemos em outros paises e assim, portanto, por um curso de trafego (que
e alterado de acordo com as correntes do tempo), os membros espedficos acomodam-se um
ao outro e todos realizam todo o conjunto do comercio'°.

9. Thomas Mun. England's treasure by forraign trade. Nova York: Macmillan, 1903, p. 7- 8.
111 Liprn 4.(", A7
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Mun analisou a balanca comercial geral, em vez de sua conta separada com cada pals

estrangeiro. Ele pensava que o aumento nas importacoes aumentaria o estoque de metal precio-

so da Inglaterra se as produtos fossem exportados para algum outro pals cam lucro. Mun racio-

cinou, portanto, que a exportacao de aura deveria ser permitida, para pagar a importacao de

bens, que, par sua vez, aumentaria o volume total de bens exportados:

Par que deveriamos duvidar, entao, que nosso dinheiro enviado no comercio nao deveria

necessariamente voltar em tesouro, juntamente corn os grandes ganhos que ele pode propor-

cionar... Se observarmos apenas as acoes do fazendeiro na epoca do plantio, quando ele enter-

ra muito milho born no solo, pensaremos nele como louco e nao como urn fazendeiro, mas

quando consideramos seu trabalho na colheita, que é o fim de seus esforcos, descobriremos

a validade e o aumento abundante de suas acifies".

A enfase de Mun, no entanto, era na compra e venda corn lucro, em vez de no processa-

mento de materias-primas importadas em bens manufaturados, embora estes tenham sido men-

cionados no caso dos texteis.
Essa enfase na importacao de tesouro levou a estranha conclusao de que o comercio inter-

no nao enriqueceria urn pals. Mun escreveu:

Podemos comercializar entre nos mesmos ou corn estrangeiros. Se o fizermos entre nOs mes-

mos, a nacao nãa podera enriquecer, pois o ganho de um indivicluo e a perda de outro. E se

comercializarmos corn estrangeiros, nossos lucros sao o ganho da nacao.

Ao examinar o balanco de pagamentos, Mun foi suficientemente astuto para incluir

itens invisiveis. Escrevendo mais de tres seculos e meio atras, Mun listou as itens invisiveis

que deveriam ser incluidos em urn balanco geral, para mostrar se "prosperamos ou decaimos

nesse negocio otimo e influente". Ele incluiu no balanco de pagamentos o valor do frete para

o envio de bens; navios perdidos no mar; seguro; dinheiro gasto para apoiar guerras externas;

pagamento internacional de propinas e fundos para espionagem, "cujo recebimento é, porem,

pura traicao"; despesas dos viajantes; presentes aos estrangeiros e embaixadores; juro sabre o

dinheiro; contrabando para evasao de tarifas e contribuicoes para ordens religiosas que secre-

tamente enviavam o dinheiro ao exterior. Nesse Ultimo ponto, Mun adicionou: "Se esse pre-

juizo moral nao puder ser evitado, ainda assim deve ser estimado e definido coma uma per-

da clara para o Reino".

GERARD MALYN ES

Gerard Malynes (falecido em 1641) nasceu em Antuerpia, na Belgica, filho de pais ingleses. Re-

tornou a Inglaterra e se tornou urn negociante no comercio exterior. Nab obtendo sucesso na

profissao, ele passou urn tempo curto na prisdo de devedores. Tambem foi encarregado ingles

do comercio na Belgica, conselheiro do governo sobre questOes comerciais, mestre da analise de

moedas" e encarregado de assuntos monetarios.

11.Idem, ibidem, p. 26-27.
12.N.R.T. Em uma epoca em que muito ouro e muita prata cram trazidos para a Europa e transformados em

moeda, era necessario "analise" para se verificar sua "autenticidade".



Em Lex mercatoria: or, the ancient law-merchant, publicado em 1622 e republicado em
1686, Malynes expressou varias ideias mercantilistas. Por exemplo, ele observou que o comer-
cio havia sido considerado, uma vez, desprezivel pela aristocracia. Mas Malynes defendeu os
mercadores.

A manuterwao das trocas e do comercio e tao agradavel, amavel e aceitavel para todos os prin-
cipes e potentados, que os reis pertenceram e pertencem ate hoje à sociedade dos mercadores.
E, muitas vezes, independentemente de suas diferenas e contendas particulares, eles concor-
dam com esse curso de comercio, pois a riqueza e a estrela brilhante que o alto comercio uti-
liza para direcionar-se e, atraves dele, os reinos e as nacOes florescem, sendo os mercadores o
meio e o instrumento para realizar o mesmo, para a glOria, ilustraao e beneficio de suas
monarquias e Estados. Sem chivida, portanto, a condicao de um mercador é de grande dig-
nidade e deve ser respeitada, ja que, por meio deles, os paises sao descobertos, a familiarida-
de entre as nab- es e adquirida e -a experiencia politica e obtidaH.

Malynes tambem promoveu a ideia de que a regulamenta-ao de bens pelo governo era
necessaria para garantir exporta95es de alta qualidade. Ele afirmou:

A roupa, sendo corretamente feita, sera mais vendavel no exterior, onde muitas reclama95es
de falsificaOes sao feitas, diariamente; (...) a partir dai, o comercio aumentara, para o bem
geral do reino, e a roupa da realeza sera devidamente paga, de acordo com o estatuto, e todos
tenderao à glOria de Deus e à honra do rei em toda eqidade e justia a serem observadas em
todas as nac&s bem-governadasI4.

A nN'ao mercantilista de que mais dinheiro em um pais elevaria os prews e estimularia o
comercio foi desenvolvida por Malynes como se segue:

0 dinheiro abundante geralmente torna todas as coisas mais caras, e a escassez de dinheiro
no mercado geralmente torna as coisas mais baratas. Considere-se que, particularmente, as
mercadorias tambem sao caras ou baratas, de acordo com sua escassez ou excesso e seu uso.
0 dinheiro, entao (como o sangue do corpo), restringiu a alma, que da a vida. Se nao hou-
vesse dinheiro, o comercio nao seria reduzido, embora as mercadorias fossem abundantes e
baratas. E, ao contrario, se o dinheiro fosse abundante, o comercio aumentaria, embora as
mercadorias fossem escassas, e o preco seria, portanto, mais a1to'5.

CHARLES DAVENANT

Charles Davenant (1656-1714), filho do poeta e dramaturgo Sir William Davenant, passou boa
parte da sua vida em varios postos do governo que lidavam com impostos, importg'cies e expor-
ta5es. Ele tambem era um membro do Parlamento.

Davenant tem sido chamado de um mercantilista esclarecido, um ecletico que tentou mis-
turar o velho e o novo, um homem que previu mais dos argumentos do laissez-faire do que qual-

13. Gerard Malynes. Lex mercato;-ia: or, the ancient law-merchant, 1622, a.
14.Idem, ibidem, p. 43.
15. Idem. ihiclem n 17(-,
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quer outro mercantilista influente. Ele foi assim. Mas urn exame dos seus escritos indica que,

em alguns aspectos, Davenant foi urn mercantilista ortodoxo. Ele desenvolveu o seguinte argu-

mento bulionista em An essay on the East-India trade (1696):

Eu normalmente me pergunto sobre quais bases o Parlamento continuou corn a lei para que

as pessoas sejam enterradas corn Ia. Na realidade, isso ocasiona urn consumo de Id, mas esse

consumo nao produz nenhuma vantagem para o Reino. Nao seria melhor se essa Id Sc trans-

formasse em roupa, fosse exportada, paga e usada pelas pessoas vivas no exterior do que enter-

rada aqui em casa? E nao seria melhor se as pessoas comuns (que formam a massa e sao os

maiores consumidores) fossem enterradas em um lencol velho, adequado para isso? Ha tan-

ta Ia nova que é totalmente perdida (...) E do interesse de todas as nacoes comerciais, quais-

quer que sejam, que seu consumo interno seja pequeno, de crescimento barato e externo e

que seus prOprios produtos manufaturados sejam vendidos nos mercados principais e gastos

no exterior, já que, corn o que é consumido em casa, urn perde apenas o que o outro ganha

e a nacao em geral nao fIca mais rica; mas todo consumo externo é urn lucro claro e certo'.

Em An essay on the probable means of making the people gainers in the balance of trade

(1699), Davenant argumentou que urn reino pode colher os beneficios do valor inteiro de urn

produto exportado, se ele for feito de materias-primas domesticas. Se as materias-primas forem

importadas e o produto, exportado, o lucro liquido sera a diferenca entre os dois valores.

Em Discourses on the publick revenues, and on the trade ofEngland (1698), Davenant expres-

sou uma preferencia pot guerras dentro de urn pals do que por guerras no exterior, citando a

economia como motivo subjacente:

Uma guerra entre paises deve esgotar o tesouro de urn Reino (...) A Franca, da epoca de

Charles IX a epoca de Harry IV, tinha uma guerra civil continua em suas entranhas e era

geralmente devastada por exercitos da Espanha e da Alemanha, mas essa guerra nao expor-

tou nenhum tesouro, ndo empobreceu o Reino''.

No mesmo trabalho, Davenant clamava pela regulamentacao do negOcio, pelo governo,

porque os mercadores nao mereciam confianca:

Nao existe quase nenhuma sociedade de mercadores que nao teria pensado em toda a pros-

peridade do Reino como dependente de seu negocio em particular. Assim, em qualquer

momento em que des forem consultados, suas respostas sera() misteriosas e parciais e, quan-

do se rednem para deliberacao, é normalmente corn segundas intencoes e urn olho secreto

em sua prOpria vantagem (...) E esta sendo percebido agora que des, que possuem o dinhei-

ro vivo, quando descobrirem as necessidades das outras pessoas, fardo, corn toda a probabili-

dade, estimulados por sua avareza, uso do dinheiro de uma maneira muito destrutiva para

seus companheiros e para os negocios do Reino, se nao forem impedidos pelo cuidado e sabe-

doria do Estado's.

16.Charles Davenant. An essay on the East-India trade, 1696, p. 26, 30.

17.Charles Davenant. Discourses on the publick revenues, and on the trade of England, 1698, p. 12.

18.Idem, ibidem, p. 30, 45-46.



Davenant era suficientemente esclarecido para dizer que a riqueza de um pais e o que ele
produz, n-ao o ouro ou a prata. 0 comercio governa o dinheiro, e n'ao o contrario. A riqueza
investida em navios, construcab, fabricack., mobilia, vestuario, e assim por diante, constitui
riqueza, tanto quando moeda, ouro e prata. Davenant era a favor de um excedente de comer-
cio, pois acreditava que, quando a quantidade de dinheiro aumenta, as taxas de juros caem, os
valores da terra se elevam e os impostos sobem. Mas, muito ouro e muita prata podem ser pre-
judiciais, como o foi na Espanha, onde a opulencia provocou o abandono das artes e da fabri-
caca.o. Davenant defendia tanto as leis de navegac5.0 como o comercio multilateral. Em outras
palavras, ele afirmava que, sempre que possivel, uma nacao deveria aplicar o bilateralismo en-
tre ela e suas colOnias, excluindo os estrangeiros do comercio ali, mas esse comercio multilate-
ral é desejavel entre iguais.

JEAN BAPTISTE COLBERT

Jean Baptiste Colbert (1619-1683) representa o corac-ao e a alma do mercantilismo, que é cha-
mado de colbertismo na Franca. Ele foi ministro da Fazenda na Franca de 1661 a 1683, no rei-
nado de Luis XIV. Apesar de sua origem modesta (ele veio de uma familia de mercadores de
bens secos), chegou a uma posic-ao de grande poder, geralmente por meios inescrupulosos. Para
satisfazer a sua ambi 'ao desmedida, ele tinha uma capacidade tremenda para o trabalho e aten-
c'ao aos menores detalhes do seu oficio.

Colbert era um bulionista que acreditava que a forca de um Estado depende de suas finan-
cas, que suas financas estao na coleta de impostos e que as receitas de impostos, por sua vez, saq
maiores quando o dinheiro e abundante. Ele era a favor da expans-ao das exportac&s, da redu-
c'a.o de importacc-ies e de leis que impedissem a saida de ouro e prata do pais.

Como um arquinacionalista e militarista, Colbert acreditava que quatro profiss5es sao
Uteis para grandes prop6sitos. Como exemplo dessas profiss6es, ele citava "a agricultura, o
comercio e a guerra por terra e por mar". Ele acreditava que as colOnias eram desejaveis como
mercados para bens franceses e como fontes de materia-prima e que uma grande marinha de
guerra e marinha mercante eram essenciais. Colbert sentia que uma nacao poderia se tornar
mais rica somente à custa de outra, pois o volume de comercio, o nUmero de navios envolvidos
no com&cio e a producao de bens manufaturados eram todos relativamente fixos. 0 comercio
era, portanto, uma guerra continua e amarga entre nac6es por vantagem econOmica.

Colbert empenhou-se em facilitar o com&cio interno. Tentou fornecer à Franca um sis-
tema uniforme de pesos e medidas, mas foi rejeitado pelo provincialismo, pela tradico feudal
e pelas vantagens conquistadas pela Igreja e pela nobreza. OpOs-se, sem sucesso, a peclagios para
o transporte de mercadorias, a barreiras alfandegarias internas e a impostos locais excessivos.
Colbert subsidiou a construc'ao do Canal de Languedoc, que uniu o Atlantico e o Mediterra'-
neo. Ao aplicar o sistema feudal de trabalho compulsOrio de camponeses nas estradas (chama-
do corvia 19), tornou-se odiado, mas 24.140 quilOrnetros de rodovia surgiram.

A regulamenta-ao governamental do comercio, que tinha um forte teor feudal na Franca,
era uma caracteristica importante das politicas de Colbert. Refletindo o desprezo feudal preva-
lecente por homens de negOcio, Colbert os considerava sem visao, egoistas, gananciosos que
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sacrificavam os interesses nacionais em busca do proprio lucro. A qualidade dos bens e meto-

dos de producao era, portanto, regulada de perto para garantir uniformidade, proteger o con-

sumidor e conquistar uma boa reputacao para os bens franceses nos mercados externos. Os pri-

vilegios de monopolio e os subsidios eram oferecidos a novas inddstrias, especialmente aquelas

de estabelecimento dificil e dispendioso. Mas o sistema poderia sofrer abusos e alguns mono-

pOlios foram concedidos para conseguir dinheiro para o Estado ou para agradar aos membros

favoritos da corte. Muitas empresas foram declaradas "fabricantes reais", garantindo, assim, as

vendas de seus produtos para a corte real.

Apesar de seu desprezo pelos homens de negOcios, Colbert aprovou leis que permitiam aos

aristocratas participarem do comercio, sem perder seu status e privilegios. Urn decreto de 1669

declarava:

Desejamos que um homem tenha o direito de participar de uma empresa e ter participacao

nos navios mercantes, desde que ele nao venda no varejo.

Colbert era a favor de uma populacao grande, trabalhadora e mal paga. Ele dizia que

nenhuma crianca era jovem demais para ingressar na inddstria e que o Estado deveria impor o

trabalho infantil. Colbert comentou, em 1665, que "a experiencia sempre mostrOu que a ocio-

sidade nos primeiros anos da vida de uma crianca é a fonte real de todas as desordens na vida

mais tarde". Em urn decreto de 1668, ele ordenou que todos os habitantes de Auxerre envias-

sem seus filhos a inchistria de rendas aos 6 anos de idade ou eles pagariam uma multa de 30 sous

por filho.

Colbert considerava monges, freiras, advogados e funcionarios pdblicos ociosos improdu-

tivos e tentou reduzir seus mimeros. Foram feitas tentativas de restringir os sentimentos religio-

sos e de limitar as instituicoes religiosas. Ele cancelou 17 feriados santos, deixando somente 24

(alem dos domingos) em que o trabalho parava.

Em um decreto de 1666, as pessoas eram isentas de impostos por vasios anos, se elas se

casassem cedo. Cada pai de dez criancas vivas tambem era isento de impostos. De maneira muito

interessante, os filhos homens que morriam nas Forcas Armadas eram contados como vivos, mas

padres, monges e freiras, nao. Essa lei foi revogada em 1683 por causa de fraudes disseminadas.

Restou a Revolucao Francesa de 1789 abolir os direitos feudais, os peclagios e as tarifas

internas, privilegios especiais e o poder local. A pratica de vender cargos abertamente foi des-

continuada, os impostos foram igualados e os pesos e medidas foram padronizados corn base

no sistema metric° . Esses atos abriram caminho para grandes avancos no comercio, na indds-

tria e na agricultura da Franca.

SIR WILLIAM PETTY

Sir William Petty (1623-1687) foi urn mercantilista que forneceu algumas icleias novas precur-

soras da economia classica.

Antes dos 16 anos, Petty dominava o latim, o grego, o frances, a matematica, a astrono-

mia e a navegaca.o. Filho de urn pobre comerciante de roupas, ele obteve grande fortuna, fama

e honra. Esse é urn exemplo da mobilidade ascendente que lentamente foi se tornando possivel

na Inglaterra do seculo XVII. Durante sua vida agitada, Petty foi marinheiro, medico, profes-



sor de anatomia, inventor, pesquisador, membro do Parlamento, empreendedor do ferro e dos

trabalhos em cobre, construtor experimental de navios, escritor, estatistico e grande proprieta-
rio de terras.

Discutiremos primeiro as vis6es mercantilistas de Petty e depois as suas ideias que prece-
deram as de Adam Smith.

As vises mercantilistas de Petty

As vis6es econ6micas de Petty foram expostas em varios trabalhos importantes: A treatise of
taxes and contributions (1662), Verbum sapienti (1664), The political anatomy of Ireland (escrito
em 1672 e publicado em 1691) e Political arithmetick (escrito de 1672 a 1676 e publicado em

1690). Petty era a favor, mais do que muitos dos mercantilistas, do comercio exterior mais livre,

em parte porque acreditava que isso impediria o contrabando disseminado que estava ocorren-
do. Ele queria que os bens importados fossem taxados de modo que "ficassem mais caros que

as mesmas coisas cultivadas ou produzidas internamente, se isso fosse possivel". As importac6es

de materias-primas deveriam ser "tratadas delicadamente'', ou seja, levemente taxadas. Petty se

opunha a leis que proibiam a exportacao de dinheiro, mas em Political arithmetick, ele deplo-

rava o dinheiro pago aos estrangeiros para o transporte de mercadorias por navio, o dinheiro

pago aos holandeses por seu comercio da pesca "praticada em nossos mares" e o dinheiro gasto

em mercadorias importadas que poderiam ser fabricadas na Inglaterra.

Como outros mercantilistas, Petty era a favor de uma grande popula0,o, mas ele baseava

sua posicao no conceito de retornos cada vez maiores para o governo, o que reduziria os custos

unitarios de governar uma grande populacao.

Pouca gente esta na pobreza real, e uma nacao com oito milb5es de pessoas e duas vezes mais
rica que a mesma extensao de terra com quatro milh6es de pessoas, pois os mesmos governa-
dores, que s'ao o maior encargo, podem atender quase tao bem um nnmero maior como um
nthnero menor de pessoas'.

Em A treatise of taxes and contributions, Petty expressou seu entusiasmo pela visao mer-
cantilista de "emprego total". Seu argumento por um impostoper capita (por pessoa) era sucin-
to: "Parece ser um incentivo a todos os homens, para enviar seus filhos a algum emprego lucra-
tivo assim que se mostrarem capazes, para que cada filho pague seu pr6prio impostoper capita".

Petty tambem era contra enforcar os ladthes, mas nao por motivos humanitarios:

Por que os ladr6es insolventes n'ao deveriam ser punidos com a escravidao, em vez de com a
morte? Sendo escravos, eles podem ser fory.dos a fazer muito trabalho por quase nada, ate
onde sua natureza suportar e, portanto, se tornarao como dois homens adicionados à na'ao
e nao como um retirado dela. Se a Inglaterra tivesse pouca gente (a metade, vamos supor), eu
digo que o prOximo passo alem de trazer de fora muitos outros, e fazer com que os que ja es-
tao aqui dobrem o trabalho que hoje fazem, ou seja, é fazer alguns escravos".

20. Sir William Petty. A treatise of taxes and contributions. Economic Writings. Ed. Charles H. Hull, v. 1. Cam-
bridge: The University Press, 1899, p. 34.
21. Idem, ibidem, p. 69.

171 HISTRIA DO PENSAMENTO ECONMlCO



A Escola Mercantilista 

Petty achava que aqueles que estavam sem trabalho deveriam ser empregados pelo Estado

para trabalhar em rodovias, dragar rios, plantar arvores, construir pontes, extrair minerios e

fabricar varios bens. Nesse sentido, ele foi urn predecessor dos economistas contemporaneos que

defendem o emprego no servico public ° para reduzir o desemprego estrutural e ciclico. Mas co-

mo verdadeiro mercantilista que era, Petty acrescentava que seu emprego deveria ser

sem nenhum Onus para as mercadorias externas e, assim, nao importa se a pessoa sera empre-
gada para construir uma piramide inütil em Salisbury Plain, trazer as pedras de Stonehenge

para Tower-Hill ou coisa semelhante".

Assim, Petty foi o precursor da teoria de Keynes de que, tanto nos tempos antigos como

nos modernos, a construcao de piramides, ou equivalente, era urn antidoto para o desemprego!

Como esses trabalhos publicos eram financiados? Para Keynes, era imprimindo dinheiro

ou emprestando do public°, mas para Petty era por meio de impostos. Como as pessoas esta-

vam preocupadas corn suas rendas relativas se comparadas corn as de seus vizinhos, urn impos-

to proporcional nab importaria, desde que o dinheiro fosse gasto dentro do pals:

Nunca deixe que o imposto seja alto demais; se ele for proporcional a tudo, nenhum homem
vai sofrer a perda de nenhuma riqueza corn esse imposto. Para os homens (que ja apontamos
anteriormente), se seus bens fossem cortados pela metade ou duplicados, eles permaneceriam,
nos dois casos, igualmente ricos. Pois cada homem teria seus bens anteriores, dignidade e ti-
tub; alem disso, se o dinheiro nao saisse do pals, a nacao permaneceria tao rica quanto antes,
se comparada corn qualquer outra nacao".

Petty como urn precursor da economia classica

Petty foi um estatistico pioneiro. No prefacio de Political arithmetick, ele declarou:

Em vez de usar somente palavras comparativas e superlativas e argumentos intelectuais, eu
aproveito (...) para me expressar em termos de mimeros, pesos ou medidas, para utilizar
somente argumentos de razdo e para considerar somente causas que tem fundamentos visi-
veis da natureza, [deixando] aquelas que dependem de mentes mutaveis, opinines, apetites e
paixoes de homens especificos para a consideracao de outros".

Muitos desses calculos eram grosseiros, e alguns se baseavam em suposicoes frageis. Por

exemplo, Petty concluiu que, pot ter sido exportado da Inglaterra, em 1664, urn terco a mais

de bois, ovelhas, manteiga e carne bovina do que em 1641, tambem havia urn terco a mais de

pessoas em 1664! Mas descuidos como esses rid() diminuem o fato de que Petty foi urn dos fun-

dadores da ci'encia da estatistica. Hoje, a analise estatistica é urn recurso significativo da disci-

plina da economia.

Petty expos, em fragmentos, varias outras ideias que os economistas classicos posterior-

mente desenvolveram em detalhes. Essas ideias incluiam a nocao de velocidade, a divisao do tra-

22. Idem, ibidem, p. 32.
23. Petty, Political arithmetic. Economic writings, v. 1, p. 244.



balho, o rendimento como o excedente da terra, a importancia de bens de capital e a teoria de

valor do trabalho. Vamos examinar cada uma resumidamente.

• Velocidade. Em Verbum sapienti, Petty reconheceu que a velocidade de circulaao — o nUme-

ro de vezes em que o dinheiro troca de maos — pode ser tao importante quanto a quantida-

de de dinheiro. Se os pagamentos forem feitos semanalmente e nao trimestralmente, menos

dinheiro fara o mesmo trabalho. Ele ate mesmo sugeriu que poderia haver muito dinheiro,

como tambem muito pouco. "O dinheiro n'ao e nada alem de gordura do corpo politico, onde

o excesso, normalmente, impede sua agilidade e a escassez o torna doente". Ele recomendou

a venda do excedente de ouro ao exterior para impedir o dano interno.

• Divisao de trabalho. Embora n'ao tenha desenvolvido essa ideia em detalhes, Petty reconhecia

as economias associadas à especializa o do trabalho e à divisao de tarefas. Por exemplo, ele

afirmava que

a roupa deve ser mais barata quando um carda", outro fla e um outro tece (...) do que quan-
do todas as opera&iies acima sao realizadas de maneira desajeitada pela mesma mao.

Descobriremos que Adam Smith discutiu e desenvolveu essa ideia em detalhes.

• Teoria do rendimento. Petty chegou a uma teoria primitiva da renda:

Suponha que um homem pudesse cultivar, com suas prOprias m'aos, certa quantidade de ter-
ra com milho, ou seja, pudesse cavar, arar, aplainar, limpar, colher e transportar, debulhar e
soprar o gran com o cuidado que essa terra requer e tivesse tambem a semente com a qual se-
mea-la; esse homem retirou a semente da prOpria colheita, bem como retirou sua comida e o
que deu aos outros em troca por roupas e outras necessidades naturais. Assim, o remanescen-
te do milho e a renda natural e verdadeira da terra para aquele ano".

Essa analise de renda como o excedente da terra foi um avano no pensamento econOmi-

co. Mas Petty nao separou o retorno para o capital do retorno para a terra, um erro facil de ser
cometido na epoca de 1600, quando os investimentos de capital em ferramentas e fertilizantes

eram insignificantes. Ele tambem nao mostrou que a renda era um retorno diferencial que surge

na margem extensiva e intensiva de cultivo. Mas Petty percebia que a terra prOxima aos merca-

dos garantia uma renda maior porque o custo de transporte da produao era menor.

• Importancia do capital. Em The political anatomy of Ireland, publicado em 1691, Petty escreveu:

Devemos estabelecer uma equivalencia e uma equaao entre a arte e o trabalho comum; se,
por meio de trabalho nao-especializado, eu pudesse cavar e preparar para semear 100 acres,
em mil dias, suponha, entao, que eu passe cem dias estudando uma maneira mais eficiente,
conseguindo, inclusive, ferramentas para o mesmo propOsito, e em todos esses cem dias eu
nao cave nada, mas nos 900 dias restantes eu cave 200 acres. Entao eu digo que a arte que

24. N.R.T. Cardar (la) = pentear (descarNar).
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gasta cem dias de concepcdo vale o trabalho de urn homem para sempre, pois a nova arte e

urn homem fizeram o mesmo que dois homens poderiam ter feito sem isso".

Essa enfase no capital e na producao se tornaria cada vez mais adequada corn o surgi-

mento da Rev°lucao Industrial do seculo XVIII. A atencao de Petty a esses tOpicos nada tinha

de mercantilista!

• Teoria do valor do trabalho. De acordo corn Petty, o trabalho o pai e a terra e a Ink da riqueza.

Em A treatise of taxes and contributions, ele disse que o valor de um alqueire de milho sera igual ao

valor de uma onca de prata, se o trabalho necessario para produzir cada urn deles for o mesmo.

0 interesse de Petty na producao e a sua busca por uma teoria do valor que determina

o preco iniciaram novas linhas de raciocinio. Suas ideias seriam ampliadas e melhoradas por

economistas que o seguiram.

Perguntas para estudo e discussao

1. Identifique resumidamente e estabeleca a importancia de cada um dos seguintes pensadores

e obras para a historia do pensamento economico: Thomas Mun, England's treasure by for-

raign trade, Gerard Malynes, Charles Davenant, Jean Baptiste Colbert, Sir William Petty e

Political arithmetick.
2. Comente a seguinte declaracao: 0 mercantilismo e tanto urn conjunto de politicas praticadas

como uma doutrina economica verdadeiramente unificada definida pelos principals academicos.

3. Por que os mercantilistas algumas vezes sao chamados de bulionistas? Incorpore cada um dos

seguintes aspectos em sua resposta: exportacoes, importac6es, colonias, guerra, tarifas, mono-

pOlios do govern°, colonialism°, grandes populacoes, livre-comercio interno.

4. Por que os mercantilistas eram a favor de grandes contingentes populacionais e baixos salarios?

Como os mercantilistas se posicionam nessa questao relacionada aos efeitos renda e substitui-

cao de um aumento de salario? Quais vantagens Petty atribuiu a populaciies numerosas?

5. 0 que o termo medo dos bens significa quando relacionado ao comercio internacional? Ele é

consistente o suficiente para favorecer o livre-comercio de bens dentro de uma nacao, e tarn-

bem para apoiar restricoes comerciais sobre produtos importados? Quern se beneficia e quem

perde corn essas restricoes?

6. Os mercantilistas perceberam que (a) urn excedente de exportacoes pode provocar o ingresso

de ouro e prata vindos de outros parses e (b) aumentos no estoque de dinheiro podem elevar

os precos de uma nacao. Esses resultados sao compatIveis urn corn o outro a longo prazo?

7. Baseado em qual principio o mercantilista Thomas Mun defendeu a pratica do envio de um

pouco de ouro para o exterior?

8. Ligue os pensadores a seguir corn suas ideias ou contribuicoes. Explique cada correspondencia.

Malynes a. Guerras internas sap melhores que guerras entre parses.

Davenant b. Trabalho compulsOrio nas rodovias

Petty c. Forte defesa dos mercadores

Colbertd d. Political arithmetick
9. Sob quais aspectos a analise econornica de Petty se expandiu alem das visoes mercantilistas

tipicas?

26. Petty, The political anatomy of Ireland. Economic writings, v. 1, p. 182.
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A minuciosa regulamenta0.o da produao pelo governo, chegando a especificar o nUme-
ro de flos necessarios por metro de tecido, pode ter impulsionado alta qualidade, mas certamen-
te encarcerava a produao em uma camisa-de-força que nao permitia experimentos, melhoria
dos metodos de produyo ou alteraao das preferencias do consumidor. Um governo corrupto
e extravagante tornou impossivel a imposiao equitativa dessas regras. 0 crescimento do comer-
cio e a concorrencia cada vez maior tornaram essas regras desnecessarias.

A indUstria francesa foi retardada em seu desenvolvimento pelas autoridades locais que
impunham pedagios, impostos e tarifas internas, impedindo, portanto, a movimentay.o de
bens. A agricultura francesa foi onerada pelas condi0- es impostas pela nobreza dona das terras.
Os camponeses eram submetidos a impostos sobre a terra e os lucros da lavoura, enquanto a
nobreza e o clero tinham iseNao desses impostos. Os impostos variavam de ano a ano, depen-
dendo da vontade do coletor de impostos e da riqueza do campones. Na realidade, franquias
foram vendidas a "consignatarios de impostos'', permitindo que eles coletassem para si mesmos
a mesma quantia em impostos que podiam extorquir dos habitantes de uma determinada a.rea.
Os consignatarios de impostos pagavam uma taxa fixa anual ao governo no inicio de cada ano
fiscal e retinham tudo o que coletavam alem disso. Os incentivos para que o individuo acumu-
lasse riqueza e expandisse investimentos eram, entao, seriamente prejudicados. Os camponeses
tinham de pagar debitos ao seu senhor quando herdavam uma propriedade ou quando a trans-
feriam por venda. Eles tinham de fazer negOcios e pagar altos encargos para os moleiros, os
padeiros e os prensadores de vinhos do senhor. Os nobres tinham o direito de praticar a cay
esportiva nos campos cultivados de seus camponeses, e as leis do jogo proibiam a retirada de er-
vas daninhas e a capina, se isso perturbasse as perdizes. A odiada corveia, revivida por Colbert
e perpetuada depois dele, fo Nava os camponeses e seus animais de carga a trabalharem sem paga-
mento nas rodovias pUblicas, em grande parte para o beneficio dos outros.

Por seculos, o governo frances e as autoridades das cidades tinham submetido o comercio
de graos a uma incrivel teia de regulamentg6es. Ate a reduzida liberdade permitida a outros
tipos de comercio era negada ao comercio de graos. A exporta0.0 de graos da França era proi-
bida. As autoridades estavam mais preocupadas em manter o fornecimento equilibrado do que
em promover os interesses da agricultura. Mas exce95es foram concedidas nos anos de fartura.
Permisses especiais a particulares podiam ser emitidas, indicando a quantidade e o tipo de graos
a serem exportados e, normalmente, o seu destino. Dentro do reino, o grao e a farinha nao po-
diam ser transferidos de uma provincia a outra sem permissao. Para receber liceNa para vender
graos entre as provincias, um mercador tinha de submeter todos os detalhes do empreendimen-
to a um inspetor e, depois que o grao tivesse realmente sido transportado, um certificado tinha
de ser emitido, mostrando que o consignatario tinha realmente atingido o destino estabelecido.
0 grao era sujeito a restriao adicional dentro de cada provincia. As leis especificavam o pre93
dos graos e onde eles deveriam ser vendidos. Em tempos de escassez, a venda era compulsOria
para impedir o estoque. Os pedagios, bem como as regulamenta.95es, impediam o comercio de
graos, de maneira que, em uma area, os excedentes podiam abarrotar um armazem, enquanto
a alguns quileimetros dali as pessoas morriam de fome.

As guildas de mercadores e de artesaos, que surgiram durante o periodo medieval, persis-
tiram mais tempo na FraNa do que na Inglaterra. As guildas de mercadores controlavam o direi-
to de exercer um comercio em uma cidade. As Qui Idas de artesaos. comnostas cle. anrencli7es_ v;n-
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jantes e mestres de urn artesanato, ditavam os metodos de producao e de colocacao no merca-
do das oficinas das cidades. 0 carater dessas associacoes mudou, a medida que a autorizacao e

a regulamentacao nacional das guildas substitufram a autoridade da cidade ou dos senhores feu-

dais. Mas, ate 1789, as guildas impediam a entrada livre de trabalho em certos oficios, restrin-

giam e regulamentavam a producao, fixavam precos e se opunham a concorrencia de outras

cidades e do exterior. As contendas e litigios jurisdicionais entre as guildas continuaram por

geracoes e seculos, corn grande dispendio de tempo e dinheiro. 0 custo anual de batalhas legais

corn as guildas de Paris durante metade do seculo XVIII foi de 800 mil a 1 milhao de livres (uni-

dade de dinheiro frances substitufda desde entao pelo franco). Os vendedores de gansos assa-

dos e de frangos cozidos brigaram por meio seculo, ate que os vendedores de frango ficaram,

enfim, restritos a venda do frango nao-cozido. Os vendedores de ganso, bem-sucedidos, volta-

ram-se entao para os cozinheiros, que haviam triunfado sobre os fabricantes de molho. Um lid-

gin de 300 anos entre os vendedores de roupas usadas e os alfaiates em Paris ainda nao havia si-

do resolvido em 1789, quando a revolucao destruiu as guildas. Foi por intermedio dessa

sociedade corrupta e decadente que as ideias fisiocraticas surgiram como uma brisa fresca.

Principals dogmas da escola fisiocratica

Os conceitos da escola fisiocratica podem ser resumidos como se segue:

• Ordem natural. Os fisiocratas introduziram a ideia de ordem natural ao pensamento econo-

mic°. 0 proprio termo fisiocrata significa "regra da natureza". De acordo corn essa ideia, as

leis da natureza governam as sociedades humanas da mesma maneira que as descobertas de

Newton governam o mundo fisico. Todas as atividades humanas, portanto, deveriam ser man-

tidas em harmonia corn essas leis naturais. 0 objeto de todo estudo cientlfico era descobrir as

leis as quais todos os fenOmenos do universo estavam sujeitos. Na esfera econOmica, as leis da

natureza conferiam aos indivicluos o direito natural de usufruir dos frutos de seu proprio tra-

balho, desde que isso fosse consistente corn os direitos dos outros.

• Laissez-faire, laissez-passer. Essa expressao, creditada a Vincent de Gournay (1712-1759), na

realidade, significa "deixe as pessoas fazerem o que quiserem sem a interferencia do governo".

Os governos nunca deveriam estender sua interferencia nos assuntos econOmicos alem do

minim° absolutamente essencial para proteger a vida e a propriedade e para manter a liberda-
de de adquirir. Assim, os fisiocratas se opunham a quase todas as restricoes feudais, mercanti-

listas e governamentais, favorecendo a liberdade do comercio interno, bem como o livre-

comercio exterior. Gournay era urn dos varios altos funcionarios do sistema mercantilista cuja

experiencia o levou a se tornar urn partidario da teoria do laissez-faire.

• Enfase na agricultura. Os fisiocratas pensavam que a industria, o comercio e as profissoes eram

mas estereis, simplesmente reproduzindo o valor consumido na forma de materias-pri-

mas e subsistencia para os trabalhadores. Somente a agricultura (e, possivelmente, a minera-

cao) era produtiva, pois ela produzia urn excedente, urn produto liquido acima do valor dos

recursos usados na producao.



• Taxao do proprietkio de terra. Os fisiocratas pensavam que, como a agricultura produzia
excedente, que o proprietkio da terra recebia na forma de rendimento, somente ele deveria
ser taxado. Todas as taxas aplicadas a outros seriam impostas ao proprietkio da terra de qual-
quer maneira. Uma taxa direta sobre o proprietkio da terra era preferivel a taxas indiretas, que
aumentavam à medida que eram impostas a outros.

• Inter-relado da economia. Quesnay, em particular, e os fisiocratas, em geral, analisaram o
fluxo circular de bens e dinheiro dentro da economia.

Quem a escola fisiocrkica beneficiou ou procurou beneficiar?

Os camponeses poderiam ganhar, em Ultima anlise, com as ideias dos fisiocratas, pois as obri-
ga95es onerosas aos donos de terras acabariam. Mas, se os fisiocratas tivessem conseguido o que
queriam, os camponeses teriam se tornado trabalhadores assalariados em grandes fazendas. Os
interesses comerciais se resumiam em tirar proveito da prescri o para remover todas as restri-
Oes sobre a produdo e a movimentado de bens. Ao defender a doutrina do laissez-faire, os

fisiocratas estavam promovendo a indUstria, muito embora essa n'aTo fosse a sua inten o. Eles
estavam interessados em estimular o comercio interno de gthos mais livre e em incentivar a
exportado de produtos agricolas e a importado de bens manufaturados.

Os fisiocratas eram particularmente a favor de fazendas capitalistas que empregavam o tra-
balho assalariado e tecnicas avan ddas. Essas fazendas progressistas podiam ser encontradas
principalmente no norte da Frand. Grandes produtores que tinham excedentes para a venda
seriam ajudados pela enfase fisiocrkica na agricultura e no livre-comercio interno de gthos. 0
imposto sobre o excedente produzido na agricultura teria reduzido os valores da terra e preju-
dicado a nobreza possuidora de terras, em vez de prejudicar os atuais ou possiveis empreskios
agricolas que pagavam o aluguel sobre a terra. A nobreza e o clero eram isentos da multiplici-
dade de impostos que oneravam os proprietkios de terra mais comuns; um Unico imposto
cável a toda a terra produtiva teria ajudado a disseminar o Onus dos impostos na sociedade.

Os fisiocratas tentaram acalmar a nobreza defendendo genuinamente seu direito à pro-
priedade da terra e ao recebimento do aluguel correspondente ao arrendamento. Diferente-
mente do americano Henry George que, nos anos 1880, queria taxar toda a renda resultante do
arrendamento, os fisiocratas pensavam que um imposto que tomasse um teNo do excedente
econOmico seria suficiente. Isso, eles acreditavam, n'aio redistribuiria a riqueza do rico para o po-
bre, pois os donos de terra pagam todos os impostos em qualquer caso. Mas, em vez disso, a
convers-a"o dos impostos de uma base indireta para uma base direta reduziria o Onus geral. Nes-
sa vis"a'o, a nobreza seria auxiliada se o programa fisiocrata fosse aplicado. Mas essa crend era
errOnea. Ela era baseada na arthlise falha de que todos os excedentes ta3thveis poderiam vir
somente da terra.

Como a escola fisiocrkica foi vMda, útil ou correta em sua poca?

Antes da Revoludo Industrial, a indUstria era caracterizada por produtividade extremamente
baixa. Isso era particularmente verdadeiro com relado à economia artesanal da Frand durante
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miseravelmente pobre, portanto, poderia facilmente parecer ser "inUtil". A agricultura, por ou-

tro lado, algumas vezes produzia colheitas abundantes, apesar dos metodos primitivos de culti-

vo. A agricultura geralmente fornecia os excedentes que podiam ser poupados e reinvestidos

para iniciar urn estado progressivo de crescimento economic° e desenvolvimento industrial, rid()

somente na Franca, mas tambem nos Estados Unidos, Alemanha, Japao, Russia e outros paises.

Ao promover o laissez-faire, os fisiocratas tornaram-se urn obstaculo ao desenvolvimento

capitalista da economia. Inconscientemente, eles promoveram a Revolucao Francesa de 1789,

que varreu os numerosos obstaculos ao progresso. Ao enfatizar a produtividade da agricultura,

eles estavam saindo do conceito mais antigo de que somente o comercio produz e aumenta a

riqueza. Os fisiocratas enfatizavam a producao, em vez da troca, como uma fonte de riqueza. 0

apoio deles aos impostos diretos era uma reacao valida aos impostos indiretos que permeavam

e corroiam a sociedade francesa de sua epoca. Eles eram a favor do actimulo de capital pot meio

do consumo subjugado pelos ricos.

Quais dogmas da escola fisiocratica tornaram-se contribuicoes duradouras?

Varias das ideias defendidas pelos fisiocratas eram incorretas. A escola estava errada em consi-

derar estereis a indUstria e o comercio. Quanto mais a inthistria e o comercio se desenvolviam

na Franca, mais manifestamente imprecisa tornava-se a analise fisiocratica. Essa falha levou a

outro erro — a crenca de que somente os donos de terras deveriam ser taxados porque somen-

te a terra podia produzir excedente. Os industriais ricos podiam sorrir a medida que endossa-

vam a doutrina de que eles nao deveriam pagar impostos porque nao acrescentavam nada a

riqueza. Esse conceito de imposto fisiocratico deixou urn grande legado. John Stuart Mill, que

escreveu na metade do seculo XIX, propos que aumentos futuros no valor do rendimento resul-

tante do arrendamento fossem taxados pelo Estado, de maneira que levasse em conta todos os

ganhos de capital advindos de aumentos no preco da terra. Henry George, que formulou al-

guns enunciados, nos Estados Unidos, mais de 100 anos depois dos fisiocratas, criou urn movi-

mento de "impost() unico", cujo objetivo era confiscar todo o rendimento.

Os fisiocratas exaltaram o fazendeiro capitalista, como a principal figura do desenvolvi-
mento economic° frances, mas estavam errados em relacao a duas coisas. Primeiro, os indus-

triais e os trabalhadores se tornaram as figuras mais importantes do crescimento economic ° do

pals, enquanto a importancia relativa da agricultura caiu. Segundo, foi o pequeno fazendeiro

campones que se tornou tipico na Franca, nao o grande fazendeiro empresario. Se a terra tives-

se permanecido nas maos da nobreza, um imposto sobre a propriedade da terra teria restringi-

do o consumo de luxos. Mas quando os pequenos camponeses obtiveram a terra ape 's a Revo-

!Lica°, des teriam se tornado a massa do Onus dos impostos.
Todavia, os fisiocratas deram varias contribuicoes duradouras para a economia. Primeiro,

ao examinar toda a sociedade e analisar as leis que governavam a circulacao de riqueza e bens,

eles estabeleceram a economia como uma ciencia social. Descobriremos que o quadro econo-

mic° de Quesnay é um precursor de dois itens encontrados nos textos da economia moderna:

o diagrama do fluxo economic° e a contabilidade da renda nacional. Segundo, a lei de retornos
cada vez menores — em geral creditada a Malthus e a Ricardo — atualmente é atribuida ao

fisiocrata Turgot. Terceiro, os fisiocratas originaram a analise da alteracao de impostos e inci-

dencia que hoje é uma parte importante da microeconomia aplicada. Finalmente, ao defender



o laissez-faire, os fisiocratas chamaram a ateno".o dos economistas para a questo do papel ade-
quado do governo na economia.

FRANCOIS QUESNAY

Francois Quesnay (1694-1774), filho de um proprietUrio de terras, foi o fundador e lider da
escola fisiocthica. Educado para ser medico, fez fortuna por meio de sua habilidade em medi-
cina e cirurgia. Quesnay foi elevado ao posto de medico da corte de Luis XV e Madame de Pom-
padour. Em 1750, encontrou Gournay e logo se tornou mais interessado em economia do que
em medicina. Quesnay e seus seguidores esperavam transformar o rei em um "despota esclare-
cido", como instrumento de reforma pacifica. Em um artigo de enciclopedia em 1757, Ques-
nay observou que pequenas fazendas eram incapazes de utilizar os metodos mais produtivos.
Ele era a favor de grandes fazendas gerenciadas por "empresrios", antecipando, portanto, os
grandes empreendimentos agricolas que surgiram em nossa epoca.

Para Quesnay, a sociedade era semelhante ao organismo fisico. A circula o de riqueza e
bens na economia era como a circula o de sangue no corpo. Ambos estavam de acordo com a
ordem natural e ambos poderiam ser compreendidos por meio de anIise cuidadosa.

Quesnay acreditava que as leis feitas pelas pessoas deveriam estar em harmonia com as leis
naturais. 0 principe herdeiro da FraNa uma vez reclamou com Quesnay a respeito das dificul-
dades do cargo de rei (que ele ffi.o estava destinado a viver para assumir). "Eu não o vejo'', disse
Quesnay, "como th".o problemico". "O que voce faria, ent'k,", perguntou o principe, "se fosse
rei?" Quesnay respondeu: "Nada". Questionado sobre quem governaria, Quesnay respondeu
criticamente: "A lei". Ele, claramente, quis dizer a lei natural.

Seu famoso trabalho Tableau economique, criado para o rei da Franca em 1758 e revisado
em 1766, mostrou o fluxo circular de bens e dinheiro em uma economia ideal e livremente com-
petitiva. Essa foi a primeira análise sistemica do fluxo de riqueza no que mais tarde passou a
ser chamado de base macroeconOmica. Economistas como Smith, Marx e Keynes, que tambem
descreviam as atividades econ micas em termos de grandes agregados, fizeram um tributo a
Quesnay por dar origem a essa abordagem.

Uma exposio simplificada do Tableau economique de Quesnay e apresentada na Figura
3.1. Quesnay assume que a terra e de propriedade do senhor, mas é cultivada por fazendeiros
arrendathrios, que s.o, portanto, a Unica classe realmente produtiva. 0 produto que os fazen-
deiros arrendatrios criam tem de atender n' ".o sO às suas prOprias necessidades, mas tambem
necessidades dos propriethrios de terras (incluindo o rei, a Igreja, os funcionios pUblicos e ou-
tros que dependem da renda dos proprieth .ios de terras). Alem disso, a produc5.o dos fazendei-
ros atende às necessidades da classe esteril (fabricantes e mercadores). 0 Tableau mostra como
o produto liquido circula entre as tres classes e como e reproduzido a cada ano.

Suponha que os fazendeiros iniciem com um produto bruto anual de 5 bilh6es de livres.
Destes, 2 bilhOes de livres são imediatamente deduzidos como despesas necessd.rias de produ-
co para fornecer alimento, sementes e ra5.o aos prOprios fazendeiros. Como visto na coluna
da esquerda, isso deixa 3 bilhes de livres em alimentos para a venda. Os donos de terras (colu-
na do meio) comeam com 2 bilh6es de livres em rendimentos pagos pelos fazendeiros duran-
te o ciclo anterior. Finalmente, os fabricantes e mercadores (coluna direita) comecam com 2 bi-
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Receita corn alimentos
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proprietarios de terras

Receita corn os
alimentos/materiais

vendidos para a classe
esteril (2)

Receita de arrendamento
dos fazendeiros
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A classe de proprietarios de terras utiliza seus 2 bilhoes de livres para comprar 1 bilhao em

bens manufaturados da classe esteril (seta a) e 1 bilhao em alimentos dos fazendeiros (seta b).
Os fazendeiros, entao, utilizam o 1 bilhao em receita de sua venda de alimentos aos proprieta-

rios de terras para comprar 1 bilhao de livres em bens manufaturados (seta c). Esse gasto pelos

fazendeiros representa um montante igual de receita para o fabricante e para os mercadores. A

classe esteril agora tern 1 bilhao de livres de receita da venda de bens para os proprietalios de

terras e outro 1 bilhao da venda para os fazendeiros. A classe esteril, portanto, compra dos fazen-

deiros alimentos e materia-prima no valor de 2 bill-toes de livres (seta d).

Classe produtiva
(Fazendeiros)

Produto bruto total (5);
alimentos dos fazendeiros,

semente e racao animal
para o prOximo ciclo (2)

Disponivel para venda (3)

Classe proprietaria Classe esteril (Fabricantes e
(Proprietarios de terras) mercadores)

Exporta metade de seus all-
mentos e importa bens

manufaturados

Arrendamento do ultimo Estoque de manufaturados
periodo (2)

(0 ciclo continua)

do ultimo period° (2)

Receita de bens
manufaturados vendidos

para os proprietarios
de terras

Receita de bens
manufaturados vendidos

para os fazendeiros

Figura 3.1 Tableau economique de Quesnay
0 quadro de Quesnay traca os gastos e, portanto, a receita recebida pelos fazendeiros, proprietarios de terras

e fabricantes/mercadores. Os proprietarios de terras utilizam o valor do rendimento do periodo anterior para

comprar bens dos fabricantes/mercadores (fluxo a) e alimentos dos fazendeiros (fluxo b), criando, assim, recei-

ta para essas duas classes. A receita para os fazendeiros, por sua vez, permite que des comprem bens manufa-

turados dos fabricantes/mercadores (fluxo c). Os fabricantes/mercadores utilizam essa receita para comprar ali-

mentos de fazendeiros (fluxo d), o que cria receita para des. Os fazendeiros pagam o aluguel correspondente

ao arrendamento corn suas receitas da agricultura (fluxo e),e o ciclo se repete.



ApPs a transa0p mostrada pela seta d, o ciclo se repete. Nessa etapa, os fazendeiros tem 2
bilh6es de livres em alimentos, sementes e raoU animal, que eles utilizarao para produzir ou-
tros 5 bilh6es de livres em produtos agricolas no prOximo ano. Os donos de terras tem alimen-
tos, bens manufaturados e um rendimento de 2 bilh6es de livres para receber da prOxima colhei-
ta dos fazendeiros (seta e). A classe esteril tem 2 bilh6es de livres em alimentos e materias-primas,
que utilizara para produzir 2 billffies em bens manufaturados.

Alguns observadores perceberam que o quadro de Quesnay pressup6e que a classe dos pro-
dutores é deixada sem bens manufaturados para seu prOprio consumo. Ronald L. Meek tem
uma solu'ao para esse problema. Ele considera que os escritos fisiocraticos insinuam que o
tamanho da classe esteril é somente metade do tamanho da classe produtiva. Portanto, ela nao
precisa de todos os 2 billthes de livres de alimentos e materias-primas que ela compra dos fazen-
deiros (seta d). Em vez disso, ela exporta um pouco dos alimentos como uma maneira de pa-
gar pelos bens manufaturadosi.

0 Tableau econornique de Quesnay foi um prenUncio para a analise da renda nacional e
foi o fundamento do trabalho estatistico para descrever uma economia. 0 prPprio Quesnay ten-
tou estimar os valores da produao anual e outros agregados. 0 quadro tambem passou o con-
ceito do equilibrio dentro de toda a economia, pois, se uma das variaveis interdependentes fos-
se alterada, outras tambem o seriam. Alem disso, o quadro de Quesnay e um predecessor da
analise insumo-produao (Capitulo 18), que Leontief introduziu nos anos 1930 e que os eco-
nomistas utilizam amplamente ate hoje.

importante observar que, embora Quesnay tivesse chamado a produao nao-agricola de
"esteril", ele n-ao questionava o direito dos proprietarios de receber o rendimento. A natureza,
nao o trabalhador, produz o excedente, ele disse. 0 proprietario de terras, portanto, tem direi-
to ao produto excedente, que vai com o titulo 2 a terra. Como sua classe faz o investimento em
capital original necessario para tornar a terra produtiva, eles tem o direito ao produto exceden-
te. Assim, Quesnay se considerava um defensor dos direitos dos proprietarios de terras. Ainda
assim, sua proposta para taxar somente proprietarlos de terras era vista por eles como um ata-
que aos seus interesses.

Quesnay argumentava que "um excesso de luxo na decora o pode rapidamente arruinar
uma ngao grandiosa e opulenta". Ele preferia gastar em materias-primas. Essa era a linguagem
do crescimento econOrnico em um momento em que a aristocracia era esbanjadora em seu con-
sumo e a indUstria era muito menos importante do que a agricultura e a mineraao, como meio
de acumular riqueza para mais investimento.

0 pensamento de Quesnay, no entanto, tambem tinha um pouco de tom medieval. Isso
fica claro em sua glorifica o da agricultura e em sua crena. — contraria à dos outros fisiocra-
tas — de que o governo deveria fixar a taxa de juros 3 . Quesnay tambem era favoravel à ideia de
prNo justo'', mas considerava que um mercado livre, em vez de regulamentaao por uma auto-

ridade, poderia atingir isso melhor4.

1.Ronald L. Meek. The economics ofphysiocracy. Cambridge, MA: Harvard Universiry Press, 1963, p. 282-283.
2. N.R.T. Titulo (da propriedade).
3. Para uma histOria do antigo pensamento sobre o emprestimo com juros, consulte Barry Gordon. Lending
at interest: Some Jewish, Greek, and Christian approaches, 800 BC-AD 100. History of pofitical economy, n.
14, p. 406-426, outono de 1982.
4. A noco etica de "preco iusto" foi oromovida Dor s' ) Toms de Anninn. nns anns 1700
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0 Passado como Preambulo 

QUESNAY E 0 DIAGRAMA DE FLUXO CIRCULAR

0 Tableau economique de Quesnay (Figura 3-1)
urn antecessor do diagrama de fluxo circular,

geralmente encontrado nos primeiros capitulos
de livros didaticos sobre principios contempofa-
neos da economia. 0 quadro de Quesnay traca
o gasto ou o fluxo de receitas entre tees classes:
fazendeiros, donos de terras e fabricantes e mer-
cadores. Sua tabela implica, claramente, fluxos
contrarios de bens reais e servicos. Por exemplo,
os fabricantes e mercadores recebem receita, um
fluxo monetdrio, em troca por bens, um flux° real
que esta se movendo no sentido contrario.

No entanto, o diagrama de fluxo circular
moderno indica suas bases imediatas, segundo o
economista Frank Knight, que desenvolveu sua
"direcdo da riqueza" quando lecionava na Uni-
versidade de Chicago, no inicio dos anos 1930a.

a. Para uma fascinante discussdo sobre as origens do
diagrama de Knight, consulte Don Patinkin. Essays
on and in the Chicago tradition. Durham, NC: Duke
University Press, 1981, p. 53-72.

0 diagrama atual (veja a figura a seguir) traca
tanto o fluxo monetario como o fluxo real. Alem
disso, divide a economia em dois setores (domes-
tic° e empresarial), em vez de em tres classes
(fazendeiros, donos de terras e fabricantes e mer-
cadores). Finalmente, esse diagrama mostra dois
mercados: o mercado de recursos e o mercado de
produtos. No mercado de recursos, as familias
fornecem os recursos demandados pelas empre-
sas. No mercado de produtos, as familias deman-
dam produtos e as empresas os fornecem.

Como no quadro de Quesnay, o diagrama
de fluxo circular modern° implica uma rede in-
ter-relacionada entre a tomada de decisdo eco-
nomica e a atividade economica.

Custos
Mercado de

recursos

Renda monetana
(salarios,

rendimentos,
juros, lucros)

Recursos
Terra, mao-de-obra,
capital, habilidade

empresarial

Empresas Familias

Bens e servicos Bens e servicos

Receita
Gastos corn
consumo

Mercado de
produtos •
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ANNE ROBERT JACQUES TURGOT

Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) nasceu em uma familia nobre da Normandia que,

por varias gerac5es, tinha suprido o Estado com funcionarios administrativos capacitados. Co-

mo filho mais novo, ele foi educado para a Igreja, mas apOs receber seu diploma em teologia,

decidiu entrar no servico juridico e administrativo. Turgot subiu de cargo no servico pablico

ate se tornar ministro da Fazenda da Franca, em 1774. Esse cargo tinha sido de Colbert, cem
anos antes. Com menos de dois anos no cargo, ele introduziu medidas antifeudais e antimer-
cantilistas ao ser partidario das ideias fisiocraticas. A liberdade do comercio interno de graos foi

ordenada, e as guildas e corporac5es comerciais privilegiadas foram abolidas. Ele terminou com

a corveia opressiva, com os 12 ou 15 dias de trabalho nao-pago, obrigatOrio aos camponeses,

anualmente, para manter rodovias, pontes e canais. Em seu lugar, aprovou um imposto que to-

dos os proprietarios de terras teriam de pagar. Turgot cortou drasticamente os gastos do gover-

no. 0 credito do governo foi de tal forma restabelecido que ele conseguiu o emprestimo de uma

enorme soma dos holandeses a uma taxa de juros de 4%, em vez dos anteriores 7% a 12%. Os

pagamentos dos juros anuais do governo foram reduzidos em quase dois tercos. Turgot defen-

dia um imposto sobre a nobreza, a liberdade de todas as pessoas de escolher sua profissao, a edu-

cacao universal, a liberdade religiosa e a criacao de um banco central, que Napoleao estabelece-
ria mais tarde, em 1800.

As leis aprovadas por Turgot e seus planos provocaram oposicao resoluta de pessoas de to-

das as classes. A nobreza o odiava porque ele queria aumentar os impostos sobre a terra. 0 clero

nao confiava em Turgot nao só por ele ser um descrente que quase nao ia à missa, mas tambem

porque era a favor da liberdade religiosa. Os financistas se ressentiam de seus emprestimos no

exterior a juros mais baixos do que o que eles cobravam. Os membros da corte do rei estavam

furiosos por causa da oposicao de Turgot à sua extravagancia, suas sinecuras e suas aposentado-
rias. Os consignatarios de impostos, que pagavam enormes somas ao governo pelo direito de

cobrar a quantidade de impostos que conseguissem, estavam enfurecidos porque ele queria

substitui-los por cobradores de impostos do governo. A burguesia rica e radical fazia objecao

sua interferencia nos monopOlios. Luis XVI demitiu Turgot por causa dos protestos da corte,

de Maria Antonieta e de outras pessoas poderosas que estavam perdendo privilegios por causa

de suas politicas. Suas reformas foram canceladas de uma vez, para nao serem mais reintrodu-

zidas ate a Revolucao Francesa de 1789. Na realidade, é possivel que a queda de Turgot tenha

tornado a revolucao inevitavel. Sua experiencia provou que o antigo regime nao poderia se refor-
mar sozinho.

Como outros fisiocratas, Turgot acreditava em um absolutismo esclarecido e fazia com que

o rei levasse adiante todas as reformas. Ele se opunha à interferencia dos parlamentos na legis-

lacao. Um plano que ele submeteu ao rei teria permitido que somente os proprietarios de ter-

ras formassem o eleitorado. 0 parlamento eleito nao teria nenhum poder legislativo, mas teria

administrado a taxacao, a educacao e o socorro aos pobres. Obviamente, Turgot e os outros fisio-
cratas tinham suas raizes no antigo regime feudal da Franca. Eles eram reformadores, e nao revo-

lucionarios. Mas o regime frances reacionario nao tolerou suas reformas.
Em Reflections on the formation and the distribution of riches, escrito em 1766, Turgot

desenvolveu uma teoria sobre salarios em que sustentava que a concorrencia entre os trabalha-

dores reduz o salario Dara um nivel minimo de subsistencia. Isso foi auase uma declaracao do nue
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posteriormente foi chamado de "a lei de ferro dos salarios". Somente os fazendeiros produzem

urn excedente, que é utilizado para alimentar e fornecer materia-prima para toda a sociedade.

Ele [o fazendeiro] é, portanto, a Unica fonte de riqueza, que, de acordo corn sua circulacdo,
anima todos os trabalhos da sociedade, pois ele é o unico cujo trabalho produz acima e alem
dos salarios do trabalho5.

Turgot disse que os ricos fazendeiros arrendatarios capitalistas sao os mais capazes de fa-

zer uma agricultura eficiente, pois eles tern o capital para investir no solo. Eles recebem lucros e

o retorno de seu investimento corn juros. Os empreendedores reinvestem a major parte de seus

lucros e poupanca, mas os donos de terras nao.

E geralmente verdade que, embora os proprietarios tenham uma superfluidez major, des pou-
pam menos porque, a medida que tern menos lazer, tern mais desejos e mais paixoes; des se
consideram mais seguros de suas fortunas e pensam mais em desfruta-la de maneira agrada-
ye! do que em aumenta-la: o luxo é sua heranca6.

Ern uma carta de 1767 a David Hume, Turgot afirmou que os impostos aplicados a ou-

tros grupos eram ignorados pelo proprietario de terras. Urn imposto sobre os assalariados seria

alterado somente se ele estivesse acima do nivel minim() de subsistencia, mas isso era urn des-

vio temporario. Os salarios no nivel minim() de subsistencia nao podiam ser reduzidos por

impostos porque os trabalhadores tinham de ganhar o suficiente para sobreviver. Urn imposto

direto sobre os donos de terras era, portanto, preferivel a impostos indiretos, que eram passa-

dos adiante a eles. Essa incidencia inevitavel de impostos tambem era melhor para o desenvol-

vimento economic°, como implicado anteriormente, pois os donos de terras desperdicavam sua

parte da receita.

Turgot era urn persistente defensor da economia no governo. Em uma carta anterior a

Hume, de escreveu:

Voce' sabe, tambern, tdo bem quanto eu, qual é o grande objetivo de todos os governos na ter-
ra: obediencia e dinheiro. 0 objeto é como o ditado que diz que a galinha deve ser morta sem
gritar. Agora, sac) os proprietarios [donos de terras] a gritar, e o governo sempre preferiu ata-

ca-los indiretamente, pois assim des so perceberdo o mal depois que a questao tiver se torna-

do lei'.

Ern urn memorando relacionado as suas tarefas no govern°, Turgot apresentou urn argu-

mento em favor do livre-comercio:

Persistir em se opor ao (...) [livre-comercio] a partir de um ponto de vista politico muito limi-
tado, que pensa que é possivel cultivar tudo internamente, seria agir como os proprietarios

5.Anne Robert Jacques Turgot. Reflections on the formation and the distribution of riches. Nova York: Macmil-
lan, 1898, p. 9.
6. Id., ibid., p. 97.
7. Id., ibid., p. 103.



de Brie que pensavam estar poupando ao beber vinho ruim de suas prOprias vinhas, que na
realidade Ihes custava mais no sacrificio da terra adequada para o bom trigo do que eles te-
riam pago pelo melhor vinho da Borgonha, que eles teriam comprado com os lucros da ven-
da do seu trigo.8

A maior contribuiao de Turgot para a area da teoria econOmica foi apresentar correta-

mente a lei da reduao dos retornos. Isso apareceu em seu trabalho Observation sur un nthnoire
de M de Saint-Pe(ravy, provavelmente escrito em 1767. Jamais se pode imaginar, ele disse, que

um gasto duas vezes maior na agricultura dobrara o produto.

A fertilidade da terra assemelha-se a uma mola que esth sendo pressionada para baixo pela
adi o de pesos sucessivos. Se o peso e pequeno e a mola ffio e muito flexivel, as primeiras
tentativas itho tero nenhum resultado, mas quando o peso e o suficiente para superar a pri-
meira resistencia, ela se rendeth à pressk). Depois de se render um pouco, novamente a mo-
la comeath a resistir à força extra colocada sobre ela, e os pesos que anteriormente teriam
provocado uma depresso de uma polegada ou mais quase não mover5.o a mola. Assim, por-
tanto, o efeito de pesos adicionais seth gradualmente reduzido9.

Curiosamente, Adam Smith, que viajou para a FraNa, onde encontrou Turgot e se fami-

liarizou com seu trabalho, nao aplicou a lei de retornos cada vez menores à agricultura. A dou-

trina foi utilizada posteriormente na analise da renda por Ricardo, Malthus e Edward West, mas

nenhum deles reconhecia, como Turgot, que quando unidades sucessivas de um fator variavel

de produao s5.0 adicionadas à terra (o fator fixo), retornos cada vez maiores podem preceder,

inicialmente, os retornos cada vez menores.

Perguntas para estudo e discusso

1. Identifique resumidamente e estabelNa a importancia de cada um dos seguintes conceitos,

pensadores e obras para a histOria do pensamento econOmico: guildas de mercadores, guildas

de artesaos, ordem natural, laissez-faire, Quesnay, Tableau economique, Turgot e classe esteril.

Quando a escola fisiocratica comeym? Quando terminou? Por que sobreviveu por tao pouco

tempo?

Em quais aspectos a escola fisiocratica foi uma reaao ao mercantilismo? Por que ela se desen-

volveu na Frany.?

\ 4. Resuma os principais elementos do lableau economique de Quesnay. De que maneira esse

quadro foi um prenUncio do diagrama de fluxo circular contemporaneo e da contabilidade

da renda nacional? Um quadro poderia ser derivado do outro? Explique.

5. 0 que Colbert (Capitulo 2) e Turgot tem em comum, alem de sua reputaao como pensa-

dores franceses da economia? Contraponha suas perspectivas econOmicas gerais.

8.Anne Robert Jacques Turgot. Letter on The Marque des Fers. In: Peter Groenewegen. Turgot's place in the his-
tory of economic thought: a bicentenary estimate. History of Political Econorny, n. 15, p. 591, inverno de 1983.
9.Anne Robert Jacques Turgot. Observation sur un »moire de M de Saint-Peiravy (1767). Ed. Gustave Schelle.
CF.uvres de Tumor er documents le concernanr. v. 2. Paris: Lihrairie FAix Alcan. 1914. n (;44
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,6. Qual conceito Turgot tinha em mente em sua analogia de pesos sucessivos aplicados a uma

' mola? Utilize o que voce aprendeu nos cursos anteriores de economia para colocar esse con-

ceito em urn grafico, desenhando a funcao de producao corn urn insumo variavel. Rotule o

eixo vertical como "producao agricola" e o eixo horizontal como "insumo variavel". (Com-

pare o grafico corn o grafico da parte superior da Figura 14-3.)

7. Qual setor da economia os fisiocratas enfatizaram? Por que? Quais eram as implicacoes para

a politica de impostos?

8. Discuta os principais obstaculos e contribuicoes do pensamento fisiocratico.

9. Tente resolver o seguinte paradoxo: Os fisiocratas falavam da ordem natural e eram a favor

do laissez-faire, ainda fortemente apoiado pela autoridade absoluta da monarquia.
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CAPrrULO 4 

A ESCOLA CUUSICA - PRECURSORES

Aescola classica come9pu em 1776, quando Adam Smith publicou seu trabalho A riqueza das
na0es, e terminou em 1871, quando W. Stanley Jevons, Carl Menger e Leon Walras publicaram,

independentemente, trabalhos expondo as teorias neoclassicas. Neste capitulo, inicialmente forne-

cemos uma visao geral da escola classica e depois examinamos as contribui 95es de varios dos pre-

cursores da escola. (Seus nomes esto listados diretamente acima da escola classica na linha do tem-

po das ideias econOmicas.) No Capitulo 5, examinaremos com detalhes as ideias de Adam Smith.

VIS «AO GERAL DA ESCOLA Cli1SSICA

0 cenkio histdrico da escola cMssica

Duas "revolu95es", uma relativamente madura e a outra apenas no inicio, foram especialmen-

te significativas para o pensamento econOmico classico.

A revolzTi-io cientifica. Em 1687, Isaac Newton (1642-1727) promoveu significativamente as



A Escola Class/ca — Precursores 1,7
Galileu sobre o movimento dos corpos na terra. Em seu trabalho Mathematical principles of
natural philosophy, Newton apresentou a lei da gravitacao universal: A forca atrativa entre dois

corpos quaisquer no universo varia proporcionalmente ao produto das massas dos dois e inver-

samente ao quadrado da distancia entre eles. Essa lei explica, entre outras coisas, o movimento

dos planetas.

A revolucao na ciencia associada a Newton e a outros teve tres s aspectos principais que vale

a pena mencionar. Primeiro, esses cientistas confiavam intensamente na evidencia experimental.

Newton e seus contemporaneos nao acreditavam em conhecimento nato derivado somente de

raciocinio sem apoio na experiencia. Segundo, Newton popularizou a ideia já existente de que o

universo é governado por leis naturais. 0 terceiro aspecto do sistema de Newton foi uma visao

estatica do universo: espaco, tempo e materia sao independentes urn do outro. Nada é alterado

corn o tempo. 0 movimento e as relacoes no universo continuam em repeticao indefinida.

0 impacto de Newton pode ser percebido nas ideias da escola classica. De acordo corn os

classicos, as instituicOes feudais remanescentes e os controles restritivos do mercantilismo nao

eram mais necessarios. Para eles, a ciencia newtoniana fez surgir uma natureza tao verdadeira

quanto a vontade de Deus, anteriormente. Se a vontade divina tivesse criado urn mecanismo

que funcionasse harmoniosa e automaticamente sem interferencia, o laissez-faire seria a forma

mais alta de sabedoria nas questoes sociais. As leis naturais guiariam o sistema economic° e as

acoes das pessoas.

Essas ideias foram revolucionarias para o seu tempo. As pessoas nao aceitariam mais, sem

questionar, verdades antigas como a de que o juro é pecaminoso ou de que as pessoas herdavam

seu status na vida. A sociedade seria mais bem servida se as pessoas fossem livres para seguir a

lei natural do interesse prOprio. 0 pensamento newtoniano, na economia classica, forneceu

uma ideologia que justificou as rendas da propriedade. Como uma lei natural é melhor quan-

do deixada desobstruida e como a poupanca privada e a moderacao contribuem para o bem da

sociedade, a renda, o juro e as lucros sao apenas recompensas para a propriedade e o uso pro-

dutivo da riqueza.

A Revolurio Industrial. Em 1776, a Revolucao Industrial estava apenas comecando, mas se

intensificou durante o period° em que os economistas classicos mais recentes escreveram. No

seculo XVII, a Inglaterra acompanhou a Holanda no comercio e ficou atras da Franca na pro-

ducao. Mas, na metade do seculo XVIII, a Inglaterra ganhou supremacia tanto no comercio co-

mo na industria. Tanto a Revolucao Industrial coma a economia politica classica se desenvol-

veram inicialmente na Inglaterra. Smith e seus contemporaneos, que viveram durante os

primeiros estagios da Revolucao Industrial, nao conseguiam identificar adequadamente o sig-

nificado desse fenOmeno e a direcao que esse desenvolvimento tomaria. Esse conhecimento é

normalmente mostrado par meio de investigacao do passado; mas eles estavam cientes do cres-

cimento substancial da manufatura, do comercio e das invencoes, alem da divisao do trabalho.

Esse incremento da inchistria levou a uma enfase major no aspecto industrial da vida econOmi-

ca no pensamento atual.

Em 1776, a Inglaterra, coma o pals mais eficiente e poderoso no mundo, do ponto de

vista da inchistria, beneficiou-se enormemente do livre-comercio internacional. A medida que

as empresarios ingleses tornavam-se mais fortes, nab precisavam mais contar com as subsidios



do governo, com privilegios de monopOlios e com a protec^a'o tarifária. E com os empresth-ios
tornando-se suficientemente numerosos para dificultar a obtencão dos acordos e sua aplicac-ao,
a concorrencia pOde, cada vez mais, assegurar precos mais moderados e produtos de qualidade.

Muitas pthicas mercantilistas estavam acabando com o surgimento da atividade comercial que

se espalhava em todas as direcOes.

Surgia uma forca de trabalho mOvel, malpaga, livre e vigorosa. Antes do triunfo final da eco-

nomia politica clssica, os governos nacionais e locais haviam regulamentado a m50-de-obra e as

condiOes de trabalho. Algumas vezes, o trabalhador era protegido porem, mais freqentemente,

os empregadores eram favorecidos. Os juizes das provincias haviam regulamentado os salth-ios na

Inglaterra durante seculos, normalmente impondo tetos salariais. No entanto, essa pthtica havia

acabado em 1762, pois as condicOes de oferta e demanda de 111,o-de-obra estavam ditando bai-
xos salth-tos, determinados pelo mercado. Leis de delimita o foram aprovadas pelo Parlamento,

autorizando o uso de cercas, cercas-vivas e paredes para delimitar as terras comuns e os campos

abertos sem cercas onde os camponeses anteriormente tinham cultivado a terra, criado gado ou

porco e extraido combustivel. Essas leis colocavam a terra em um regime rigido de propriedade

privada e estimulavam uma agricultura em larga escala e mais intensiva em termos de capital. Is-

so elevou a produtividade da iffio-de-obra agricola e da terra, mas tambem transformou os cam-

poneses em trabalhadores assalariados que procuravam emprego com os donos de terras, merca-

dores e fabricantes. Alem disso, os artesk)s tendiam a perder sua vantagem competitiva, à medida

que o sistema de f.bricas se desenvolvia, levando um ntimero cada vez maior deles ao mercado de

trabalho como trabalhadores assalariados. A alta taxa de natalidade e a taxa de mortalidade em

queda aumentaram a populao, e os trabalhadores infantis e os camponeses irlandeses falidos

que chegavam à Inglaterra tambem aumentavam a oferta de m5lo-de-obra. Os passos do governo

para manter os sabsios baixos n-a'o eram mais necesthios, facilitando, portanto, que os empres-

rios se tornassem adeptos da nova doutrina do laissez-faire. Agora, era a vez de os trabalhadores

tentarem, sem sucesso, invocar a regulamenta o do governo para estabelecer salth-ios minimos.

Principais dogmas da escola clijssica

A doutrina cffisica é geralmente chamada de liberalismo econOmico. Suas bases s5. .o liberdade pes-

soal, propriedade privada, iniciativa individual, empresa privada e interferencia minima do gover-

no. 0 termo liberalismo deve ser considerado em seu contexto histOrico: as ideias cffisicas eram

liberais, em contraste com as restricOes feudais e mercantilistas sobre a escolha de profissOes, trans-

ferencias de terra, comercio e assim por diante. É um legado para a mudanca histOrica que hoje

permite chamar de "conservadora" a pessoa que defende o liberalismo econOmico.

As principais caracteristicas desse conjunto de pensamentos setho resumidas como se

segue. Um desenvolvimento completo dessas nocOes ocorreth à medida que avanarmos pelos

prOximos capitulos.

• Envolvimento minimo do governo. 0 primeiro principio da escola clssica era que o melhor

governo governa o minimo. As foras do mercado livre e competitivo guiariam a produ o, a

troca e a distribuico. A economia era considerada auto-ajusthvel e tendendo na direco do

emprego total sem intervenc-ab do governo. A atividade do governo deveria ser limitada
rinc rlireitnc rlenrcsnrierinrie ean fnrnerimenrn rl riefeca narinnal e ria erilicar5n
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• Comportamento economic° de auto-interesse. Os economistas classicos supunham que o

comportamento de auto-interesse basic° para a natureza humana. Os produtores e os mer-

cadores forneciam bens e servicos corn o desejo de fazer lucros. Os trabalhadores ofereciam

seus servicos para obter salarios e os consumidores compravam produtos como uma maneira

de satisfazer seus desejos.

• Harmonia de interesses. Corn excecao importante de Ricardo, os classicos enfatizavam a har-

monia natural de interesses em uma economia de mercado. Ao correr atras de seus interesses

individuais, as pessoas atendiam aos melhores interesses da sociedade.

• Importancia de todos os recursos e atividades econOmicas. Os classicos assinalavam que todos os

recursos econOrnicos — terra, mao-de-obra, capital e habilidade empresarial  bem como as

atividades econOrnicas — agricultura, comercio, producao e comercio internacional — contri-

buiam para a riqueza de uma nacao. Os mercantilistas tinham dito que a riqueza derivava do

comercio. Os fisiocratas acreditavam que a terra e a agricultura eram as fontes de riqueza.

• Leis econOmicas. A escola classica deu grandes contribuicoes para a economia ao concentrar

a analise em teorias econOmicas explicitas ou "leis". Exemplos incluem a lei da vantagem corn-

parativa, a lei de rendimentos cada vez menores, a teoria da populacao de Malthus, a lei dos

mercados (lei de Saw), a teoria da renda de Ricardo, a teoria quantitativa da moeda e a teoria

do valor-trabalho. Os classicos acreditavam que as leis da economia sax) universais e imutaveis.

Quem a escola classica beneficiou ou procurou beneficiar?

No longo prazo, a economia classica atendeu a toda a sociedade porque a aplicacao de suas teo-

rias promovia o acUmulo de capital e o crescimento economic°. Ela dava respeitabilidade aos

empresarios, em urn mundo que anteriormente tinha direcionado as honras e a renda para a

nobreza e os abastados. Os mercadores e os industriais obtiveram urn novo status e dignidade,

como promotores da riqueza da nacao, e os empresarios estavam seguros de que, ao procurar o

lucro, estavam atendendo a sociedade. Essas doutrinas, em Ultima analise, levaram a mais bene-

ficios materiais para proprietarios e gerentes das empresas, pois as ideias classicas ajudaram a

promover o clima politico, social e economic° que estimulou a industria, o comercio e o lucro.

Mas nem todas as pessoas compartilhavam igualmente os conceitos do classicismo. Havia

custos, juntamente corn os beneficios da industrializacao. Na Gra-Bretanha, os assalariados, em

particular, tinham a maior parte dos custos por meio de longas horas de trabalho corn baixos

salarios. Mas, em Ultima analise, o progresso economic° permitia aos trabalhadores melhorar

suas proprias posicoes e, nesse sentido, a economia classica tambem os beneficiou. Hoje, os

ordenados e os salarios geralmente constituem dois ter-cos da renda nacional total nas econo-

mias de mercado industriais.

Como a escola classica foi valida, ütil ou correta em sua epoca?

A economia classica racionalizava as praticas em que estava envolvida ao transformar as pessoas

em empreendedores. Ela justificava a queda das restricoes mercantilistas, que nao eram mais



nteis. A concorrencia era um fennmeno crescente, e a conflana nela como a grande regulado-
ra da economia era um ponto de vista sustentavel. Os governos eram notoriamente esbanjado-

res e corruptos e, nas circunsthncias, quanto menos intervenao do governo, melhor. Ao ajudar

a remover os restos do sistema feudal, a economia classica promovia o empreendimento comer-

cial. Por exemplo, quando as leis feudais da terra foram abolidas e a terra pnde servir como

garantia para credito, os proprietarios de terras conseguiram obter grandes somas para investi-

mento na agricultura ou na incInstria.

Quando a industrializacao estava comNando, a maior necessidade da sociedade era con-

centrar recursos na maxima expansao possivel da produao. A projeao do setor privado em rela-
can ao setor pnblico serviu a esse objetivo admiravelmente. Como os consumidores eram geral-

mente pobres e as oportunidades de investimento eram aparentemente ilimitadas, os capitalistas
tinham um forte incentivo para reinvestir uma parte substancial de seus lucros. 0 resultado foi

uma rapida expansao da produao. 0 crescimento continuado do setor pnblico teria requerido

aumento da taxacao, desviando, portanto, os recursos da formacao do capital privado.

A economia classica e os que a endossavam estendiam o mercado, nao somente obtendo

um comercio internacional mais livre, mas tambem promovendo uma forca de trabalho urba-

na. Os fazendeiros de subsistencia consumiriam muito de seus prOprios produtos ao comprar

pouco no mercado. Os trabalhadores urbanos do final do seculo XVIII, em comparaao, com-

pravam seus alimentos no mercado. Assim, a agricultura entrou mais diretamente no setor

monetario da economia, e o mercador e fabricante encontrou um nicho entre o fazendeiro e o

consumidor.

Quais dogmas da escola cUssica tornaram-se contribuices duradouras?

Os economistas classicos forneceram a melhor analise do mundo econnmico ate a sua epoca,

ultrapassando, de longe, as analises dos mercantilistas e dos fisiocratas. Eles lancaram a base da

economia moderna como uma ciencia social, e as gera95es que se seguiram se beneficiaram de
suas intuicnes e conquistas. Varias das "leis" classicas sao hoje ensinadas como "principios" eco-

nOrnicos em livros didaticos de economia basica. Os dogmas que se tornaram contribuines

duradouras incluem, mas nao se limitam: (1) à lei de rendimentos decrescentes, (2) a lei da van-

tagem comparativa, (3) a nocao de soberania do consumidor, (4) a importhncia do acnnaulo de

capital para o crescimento econnmico e (5) ao mercado como um mecanismo para reconciliar

os interesses dos individuos com os interesses da sociedade.

Isso nan deve sugerir que a economia classica nao tinha fraquezas e erros. A histOria e

os te6ricos subseqnentes da economia mostrariam que o laissez-faire era inadequado como
politica pnblica para lidar, entre outras coisas, com depressnes econOmicas, monopnlios

(naturais ou nao), poder monopsOnico, efeitos externos de anes privadas e provisnes de bens

cujos beneficios eram indivisiveis (bens pnblicos). Alguns defensores da economia classica
levavam sua crena do laissez-faire a extremos absurdos. Para citar apenas um exemplo, o
Economist de Londres criticou o "movimento sanitario", que instigava o governo a exigir um
fornecimento de agua pura e um descarte de residuos adequado. Mesmo depois que as lin-

has de esgoto haviam sido construidas, os proprietarios de casas nao eram obrigados, no ini-
cio, a usa-las. 0 Economist declarou que a habitacao era de ma qualidade e havia altas taxas
cl e morralitlArie iirhana
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vindas de duas causas, as duas agravadas por essas novas leis. A primeira 6 a pobreza das mas-

sas, que, se possivel, sera aumentada pela taxacao imposta pelas novas leis. A segunda que

as pessoas nunca tiveram permissao de cuidar de si mesmas. Elas sempre foram tratadas co-

mo servos ou criancas e tam, ate certo ponto, se tornado, corn relacao aquilo que o governo

passou a fazer por elas, imbecis (...) Ha urn mal major do que o tifo ou a ccilera ou a agua

impura, e este é a imbecilidade mental'.

Alern de sua enfase excessiva no laissez-faire, a economia classica era ambigua, deficiente

ou errada em varias areas da analise economica. Por exemplo, descobriremos que a previsdo clas-

sica de que a renda do arrendamento aumentaria e os lucros cairiam a medida que a economia

avancasse falhou em considerar o papel da alteracao tecnolOgica e o relacionamento entre o

aumento da produtividade e os salarios. Como um segundo exemplo, a teoria do valor-traba-

lho promovida por alguns dos classicos falhou em incorporar completamente o papel de utili-

dade e demanda no estabelecimento do valor do produto. Mas esse nao é o lugar para a discus-

sap dessas questoes. Vamos, entao, nos concentrar em tres precursores da escola classica.

SIR DUDLEY NORTH

Sir Dudley North (1641-1691), que viveu durante o period() aureo do mercantilismo, deu um

duro golpe na essencia da doutrina mercantilista. Ele era um mercador rico no comercio turco

que posteriormente se tornou comissario da alfandega e, em seguida, funcionario do tesouro.

North tem sido chamado o primeiro mercador proeminente a favor do livre-comercio.

0 breve tratado Discourses upon trade foi o Unico trabalho publicado de North, aparecen-

do anonimamente em 1691. Esse cuidado era compreensivel, em urn mercador e alto funcio-

nario do governo cujas opinioes nao estavam de acordo com as ideias prevalecentes. Decadas

mais tarde, seu irmao sugeriu que a publicacao fosse deliberadamente suprimida. Quando Ri-

cardo leu uma edicao reimpressa, escreveu: "Eu nap tinha ideia de que uma pessoa tivesse opi-

nioes tao corretas como as expressas nesta publicacao, e tao prematuramente".

North enfatizou que o comercio tido é um beneficio unilateral para qualquer pals que rea-

lize urn excedente de exportacoes, mas um ato de vantagem mUtua para as dois lados. Seu obje-

tivo nao é acumular especie, mas trocar excedentes. Uma divisao de trabalho e comercio inter-

nacional promoveria a riqueza, mesmo se nenhum ouro ou prata existisse:

0 comercio nao e nada mais alem de uma permuta de superfluos. Por exemplo: eu dei o meu,

que posso dar, por urn pouco do seu, que eu quero e voce pode dar (...) Ele, que é mais dili-

gente e conseguiu mais frutos, ou colocou mais manufaturados no mercado, tera em abun-

dancia mais do que os outros produzem au conseguem e, conseqiientemente, nao sofrera

carencias e desfrutara da maioria das conveniencias, o que 6, verdadeiramente, ser rico, embo-

ra nao houvesse nada como ouro, prata au coisas semelhantes entre des'.

North repudiou o conceito de que a riqueza deveria ser medida pelo estoque de metais

preciosos de um pals. Sua enfase era no comercio e no acUmulo. Aqui, ele deu um duro golpe

1.Economist. Londres, 13 de julho de 1850.

2. Sir Dudley North. Discourses upon trade (1691). Ed. Jacob H. Hollander. Baltimore, MD: Johns Hopkins

Press, 1907, p. 2.



na teoria, em vez de na pratica dos mercantilistas, mas, compreensivelmente, dessa vez nao in-
cluiu a fabricaao em sua lista de atividades produtivas. Mesmo tomando seu sentido geral co-
mo "fazer à mao", a fabricaao era, relativamente, insignificante no seculo XVII.

Nenhum homem é mais rico por ter todo o seu patrimOnio em dinheiro, prata etc. entesou-
rado, mas ao contrario, ele é, por esse motivo, o mais pobre. 0 homem mais rico e aquele
cujo patrimOnio e uma condk-ao crescente, ou em uma propriedade na fazenda, dinheiro a
juros, ou em bens no comercio. Se qualquer homem, perturbado, transformasse seu patrimO-
nio em dinheiro e o mantivesse estatico, logo perceberia a pobreza ava Nando sobre ele,
enquanto estivesse consumindo rapidamente as reservas.

Mas, para examinar o problema mais de perto, o que essas pessoas querem, quem quer
dinheiro? Eu comearei com o mendigo: ele quer e importuna por dinheiro: 0 que ele faria
se o tivesse? Compraria p-ao etc. Portanto, na realidade, nao e dinheiro o que ele quer, mas
p'ao e outras necessidades basicas da vida (...)3.

Algumas pessoas nao entenderam bem a verdade profunda do Ultimo paragrafo ate hoje:

Queremos dinheiro somente para nos desfazer dele, pois o que realmente queremos sao bens e

serviy3s. 0 que, entao, e a riqueza de uma naao?

North observou que o comercio entre nac6es distribui a oferta de dinheiro de acordo com

as necessidades do comercio. Ele escreveu,

Para isso, tem sido observado que, onde nao havia Casa da Moeda, o comercio nao queria um supri-
mento completo de dinheiro pois, se quisesse, a moeda de outros principes poderia tornar-se cor-
rente como na Irlanda e nos estabelecimentos agricolas (...) Assim, nao vamos permitir que o tra-
to do dinheiro especifico nos atormente muito; um povo que e rico pode nao o querer e, se eles nao
tem nenhum, serao supridos com a moeda de outras na6es4.

North era a favor do laissez-faire como a maneira de atingir os ganhos maximos tanto do
comercio interno como do comercio internacional. Isso era uma teorizaao destemida em uma
epoca de nacionalismo excessivo.

Agora pode parecer estranho ouvir isso narrado, ou seja, que o mundo todo, em relação ao
comercio, nada mais é que uma ngao ou povo e, portanto, na9Ses sao pessoas. Que a perda
de comercio com uma na - o nao e somente considerada de maneira separada, mas muito do
comercio do mundo foi anulado ou perdido, pois tudo e combinado junto. Que pode frao
haver nenhum comercio na-o-lucrativo para o pUblico, pois se algum se provar nao-lucrativo,
os homens o deixar'ao e sempre que os mercadores prosperarem, o pnblico, do qual eles fazem
parte, tambem prosperara. Que para forar os homens a lidar com qualquer maneira prescri-
ta, o lucro os servira, mas o pnblico rthio ganha nada, porque tira de um sujeito para dar a ou-
tro (...) Em resumo, que todo o favor para um comercio ou interesse contra o outro e um
abuso e tira muito do lucro do pnblico'.

3. Idem, ibidem, p. 11, 12.
4. Idem, ibidem, p. 16, 17.
s Irlem ihir1em n R1 1:19

[71 HISTORIA DO PENSAMENTO ECONC)MICO



A Escola Class/ca — Precursores i3

Embora North acreditasse que o livre-comercio ajudaria tanto os mercadores como o pals,

ele não professava uma harmonia de doutrina de rendimentos como a declarada por Ultimo por

Smith. Na realidade, North via que muitos "negocios" especiais estavam sendo beneficiados

custa do public° , utilizando o poder do governo para adquirir privilegios especiais. Sua ideia de

que as autoridades nao deveriam, portanto, apoiar interesses privados limitados era muito con-

traria a doutrina mercantilista. Novamente, ele apresenta uma reflexao que tern relev'ancia para

as questoes comerciais contemporaneas.

Sempre que os homens discutem para o bem public°, como para o avanco do comercio,

incluido tudo o relacionado, des normalmente estimam seus proprios interesses imediatos

como sendo uma medida comum de bem e mal. E existem muitos que, para ganhar urn

pouco ern seus proprios comercios, nal° se importam corn o quanto os outros sofrem e corn

o quanto cada homem luta e que todos ajam subservientemente corn relacdo a seus lucros,

mas sob a cobertura do public°.
Assim, os vendedores de roupas teriam homens sendo forcados a comprar seu produto

manufaturado e eu posso mencionar alguns como os vendedores de 11 Eles forcariam os

homens a comprar deles a um alto preco, embora o vendedor de roupas perdesse (...) E, em

geral, todos aqueles que sao preguicosos ou nao, ou que nao sdo ativos o suficiente e tido po-

dem tomar cuidado, para colocar no mercado o produto de seu patrimemio, ou para corner-

cializa-lo eles mesmos, forcariam todos os mercadores por meio de leis, a trazer para eles, em

casa, remuneracoes suficientes, quer eles [os mercadores] ganhassem ou perdessem corn isso6.

Finalmente, North discordava do conceito mercantilista de que a guerra e a conquista enri-

quecem urn pals. Ele escreveu: "Dinheiro exportado no comercio significa urn aumento na

riqueza da nacao mas, se gasto em guerra e pagamentos no exterior, significa empobrecimen-

to". Por "pagamentos no exterior", ele provavelmente queria dizer pagamentos feitos sem rece-

ber urn retorno equivalente das importacoes, como no caso de subsidios militares aos aliados.

Essa e uma visa() antimercantilista das mais fortes, mas que, em si mesma, cid margem a criti-

cas: a riqueza de uma nacao consiste no valor dos servicos prestados, alem do valor de bens

domesticos e importados que estiverem disponiveis.

RICHARD CANTILLON

Richard Cantillon (1680?-1734) nasceu na Irlanda. Ele passou muitos anos em Paris, tornan-

do-se urn banqueiro rico e urn bem-sucedido especulador em acoes e moedas estrangeiras. Em

1734, Cantillon foi roubado e assassinado e sua casa foi queimada, provavelmente por urn cozi-

nheiro que ele havia demitido dez dias antes. Seu ünico livro, Essai sur la nature du commerce

en general, foi escrito entre 1730 e 1734 e publicado em fiances em 1755. 0 proprio Cantillon

pode te-lo traduzido do seu manuscrito em ingles, que nunca foi encontrado.

Cantillon foi o precursor dos fisiocratas de duas maneiras. Primeiro, ele utilizou o termo

empresario e enfatizou o papel dessa figura na vida economica. Os empresarios, Cantillon dizia,

comprometem-se corn pagamentos definidos, a espera de recebimentos incertos. Esse risco

remunerado pelo lucro, que a concorrencia tende a reduzir para o valor normal dos servicos

6. Idem, ibidem, p. B.



dos empresarios. Tendo escrito uma geracao antes de Quesnay escrever o Tableau economique,
Cantillon disse:

Dinheiro e, portanto, necessdrio, ri"o somente para pagar o aluguel ao dono da terra, mas
tambem para a mercadoria da cidade consumida no campo (...) A circula-do desse dinheiro
ocorre quando os donos de terras gastam, em bens na cidade, os rendimentos que os fazen-
deiros Ihes pagaram em grandes somas e quando os empresdrios das cidades, acougueiros,
banqueiros, padeiros, fabricantes de cerveja etc. coletam, pouco a pouco, esse mesmo dinhei-
ro, para comprar dos fazendeiros, em grandes somas, gado, trigo, cevada etc.'

Cantillon desenvolveu uma teoria de valor e prNo. Sua enfase no papel da terra e do tra-
balho, na oferta e na demanda e nas flutua6es do pr No em torno do valor intrinseco o torna
um precursor direto da economia classica.

Os aldeCies vem para a cidade em dias de mercado para vender sua produc-do e comprar as
coisas de que precisam. Os pre 9ps sd."o fixados pela propoN'do entre a produdo exposta para
venda e o dinheiro oferecido por ela (...) Quando o preco tiver sido definido entre alguns, os
outros o seguem sem dificuldade e assim o pre9p do mercado do dia e determinado (...)

0 pre9J ou valor intrinseco de uma coisa e a medida da quantidade de terra e de trabalho
que entra em sua produc'do, tendo relaco com a fertilidade ou produc-do da terra e com a
quantidade de trabalho. Mas o que geralmente acontece e que muitas das coisas que tem, na
realidade, esse valor intrinseco não são vendidas no mercado de acordo com esse valor. Isso
dependerd da integridade e dos caprichos dos homens e de seu consumo (...)

Se os fazendeiros de um Estado semearam mais milho do que o normal, muito mais do
que e necessdrio para o consumo do ano, o valor real e intrinseco do milho corresponderd

terra e ao trabalho que constituirem sua produ o, mas como hd uma abunddncia muito
grande de trigo e hd mais vendedores do que compradores, o preco do mercado do milho
necessariamente caird abaixo do prNo ou valor intrinseco. Se, ao contrdrio, os fazendeiros tive-
rem semeado menos milho do que o necessdrio para o consumo, haverd mais compradores
do que vendedores e o preco de mercado do milho aumentard alem do seu valor intrinseco.

Nunca hd uma variao nos valores intrinsecos, mas a impossibilidade de proporcionar a
produo de mercadorias e de produtos agricolas em um Estado ao seu consumo provoca
uma varia o diária e um eterno fluxo e refluxo nos precos de mercadd.

Cantillon antecipou o pensamento da economia classica de varias outras maneiras. Por
exemplo, ele declarou: "Os homens se multiplicam como ratos em um celeiro, se tiverem meios
ilimitados de subsistencia". 0 economista cldssico Thomas Malthus tinha um ponto de vista
semelhante. Alem disso, Cantillon analisava o juro como uma recompensa pelo risco corrido
no emprestimo, com base nos lucros que os empresarios podem auferir ao emprestar e investir.
Os banqueiros, ele enfatizava, criam credito, pois se 100 mil onas de ouro forem depositadas
com eles, um valor de ate 90 mil podera ser emprestado. Esses emprestimos nao diminuirao,

[215711 HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMICO
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claro, a habilidade do depositante de utilizar o depOsito da demanda emitida pelo banco para

comprar bens de outros. Alem disso, Cantillon concentrou-se na produtividade dos recursos de

uma nacao. Ele lamentava que os nobres e monges nao trabalhassem para produzir bens. Mas

os nobres sao uma grande exaltacao para o pals, ele apontava, e durante o tempo de guerra, eles

utilizarao, pelo menos, seus seguidores e cavalos para a vitOria, "enquanto os monges sao, como

as pessoas dizem, nem Uteis e nem engrandecedores, na paz ou na guerra, nesse lado do parai-

so". Alem disso, Cantillon dizia que nos paises catOlicos ha muitos dias santos, "o que reduz o

trabalho das pessoas em cerca de uma oitava parte do ano".

Corn urn pe no campo mercantilista, Cantillon considerava excedente de exportacao o

born para o comercio. Mas nao acreditava que o ouro e a prata obtidos em casa servissem

para o mesmo objetivo. Sua enfase era na producao de bens e na venda desses bens ao exte-

rior, de modo que as empresas prosperassem. Mas ele acreditava que urn excesso de exporta-

cao nao poderia ser mantido indeflnidamente. Eventos subsequentes acabariam corn a expor-

tacao. A analise de Cantillon das forcas que impediam urn excedente perpetuo das

exportacoes e sua enfase na venda de bens em vez do acUmulo de ouro aproximavam-se do

pensamento classico.

Cantillon dizia que a descoberta e a exploracao de ricas minas de ouro e prata elevariam

os precos, os arrendamentos e os salarios internos. Os custos maiores promoveriam, por sua vez,

importacoes, em detrimento dos trabalhadores e fabricantes internos, pois o dinheiro sairia do

pals. "A grande circulacao de dinheiro, geral no inicio, para; a pobreza e a miseria continuam e

O trabalho das minas parece ser somente para a vantagem daqueles empregados nelas e dos

estrangeiros que lucram corn ela". Foi isso que aconteceu na Espanha, disse ele.

Mas, se o aumento no dinheiro vier de urn excedente de exportacoes de bens, ele enri-

quecera os mercadores e os empresarios e dara emprego aos trabalhadores. No entanto, a

medida que o dinheiro entra no pals e o comercio prospera, o consumo e os precos se ele-

yarn, o gasto corn itens superfluos importados aumenta e o excedente de exportacao dimi-

nui. 0 Estado comeca a perder alguns ramos de seu comercio lucrativo, e os trabalhadores

deixam o pals.

Isso empobrecera, gradualmente, o Estado e fara corn que ele passe do grande poder a gran-

de fraqueza. Quando urn Estado tiver chegado ao ponto mais alto de riqueza (eu suponho

sempre que a riqueza comparativa dos Estados consista principalmente das respectivas quan-

tidades de dinheiro que eles possuem), dc inevitavelmente caira na pobreza pelo curso nor-

mal das coisas. A abundancia muito grande de dinheiro, que enquanto durar forma o poder

dos Estados, os joga de volta, imperceptive!, mas, naturalmente, a pobreza. Assim, parece que

quando urn Estado se expande corn o comercio e a abundancia de dinheiro eleva o preco da

terra e do trabalho, o principe ou o legislador deve retirar dinheiro de circulacao9.

Observe que lido ha conflanca na lei natural ou no restabelecimento automatico do equi-

librio aqui! E David Hume que leva essa linha de raciocinio urn passo adiante.

9. Idem, ibidem, p. 185.
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DAVID HUME

David Hume (1711-1776) nasceu na EscOcia 12 anos antes de seu compatriota e amigo Adam

Smith. Ingressou na Universidade de Edimburgo aos 12 anos de idade e saiu aos 15, sem se for-
mar. Mais tarde, como um filOsofo eminente, Hume foi recusado duas vezes para uma cadeira

de Filosofia em Edimburgo, por causa de seu espirito cetico e pensamento n'ao-ortodoxo. Na

realidade, Adam Smith, uma vez, quase foi expulso da Universidade de Oxford, porque uma

c6pia do trabalho de Hume, A treatise of human nature, foi encontrada em sua sala.

Hume passou sua vida como tutor de um marques e como funcionario inferior do gover-

no. Ao se aposentar, voltou à sua terra natal, onde escreveu prolificamente. Sua fama como his-

toriador derivava de seu trabalho nos varios volumes de History of England, que teve varias edi-
95es. Sua reputa'ao como economista foi estabelecida por seus ensaios econOrnicos em Political
discourses, publicado em 1752. De todos os precursores da economia classica, Hume foi o que
mais se aproximou das ideias de Smith. Se tivesse escrito um tratado completo e sistematico so-

bre economia, teria chegado prOximo ao topo, como um dos fundadores da ciencia.

A maior contribuiao de Hume como economista foi apresentar o que tem sido chama-

do, desde entaTo, de mecanismo de prep-fluxo de moeda. Os mercantilistas queriam promover um

excedente de exporta6es para acumular moeda. Na visaO sombria de Cantillon, essa tatica era

contraproducente, pois se mais moeda estivesse disponivel, os pre9 ps subiriam e as importaies
aumentariam. Mas, para pagar pelas importa es, o dinheiro seria enviado ao exterior, provo-

cando pobreza e falencia atras de si. Assim, portanto, o governo deveria impedir o excesso de

dinheiro. Os fisiocratas estavam basicamente despreocupados com o comercio exterior, exceto

que eles desejavam permitir o livre fluxo de graos no exterior. Mas Hume, que, como Cantil-
lon, aceitava a teoria de quantidade de dinheiro de John Locke (o nivel do prNo é determina-

do pela quantidade de dinheiro disponivel, dadas a velocidade e a quantidade da produ o),

analisou o mecanismo do equilibrio internacional que operaria sem interveN'ao do governo. 0

laissez-faire poderia prevalecer com resultados felizes. No ensaio "Of the balance of trade"

(1752), Hume escreveu:

Suponhamos que quatro quintos de todo o dinheiro da GR;k-BRETANHA sejam destrui-
dos em uma noite e que a nacao seja reduzida à mesma condicao, com relacao à especie, co-
mo nos reinados dos HARRY e dos EDWARD; qual seria a conseqencia? 0 prew de todo
o trabalho e produtos n'ao deveria baixar, proporcionalmente, e tudo ser vendido tao barato
quanto eram naquela epoca? Qual nacao poderia, entao, disputar conosco em qualquer mer-
cado externo ou fingir navegar ou vender manufaturas pelo mesmo preco, que para nOs daria
lucro suficiente? Em quanto tempo, portanto, isso deve trazer de volta o dinheiro que per-
demos e nos elevar ao nivel de todas as nacOes vizinhas? Onde, depois de termos chegado,
perderemos imediaramente a vantagem da m'ao-de-obra e dos produtos baratos e a entrada
maior de dinheiro e interrompida por nossa completude e plenitude.

Novamente, suponhamos que todo o dinheiro da GR,k-BRETANHA fosse multiplica-
do em cinco vezes em uma noite; n'ao deveria ocorrer o efeito contrario? Toda a m'ao-de-
obra e todos os produtos ffio devem ser elevados para um preco exorbitante, que nenhuma
naa. o vizinha poderia comprar de nOs, enquanto seus produtos, por outro lado, se torna-
riam comparativamente ta'.o baratos que, apesar de todas as leis que poderiam ser formadas,
eles seriam impostos a nOs e o nosso dinheiro sairia, ate cairmos ao nivel dos estrangeiros e
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perdermos essa grande superioridade de riqueza, que nos tinha deixado em tao grande des-

vantagemw?

Hume nao acreditava que esses ajustes de nivel de preco (para cima ou para baixo) ocor-

reriam instantaneamente. Em "Of money" e em "Of interest", ele afirmou que as alteracoes no

nivel do preco inicialmente seriam inferiores as alteracoes no dinheiro. Por um tempo, um

aumento no dinheiro elevaria os gastos, a producao e o emprego. Mas, finalmente, o fluxo de

dinheiro seria completamente absorvido como urn aumento no nivel do preco. Do mesmo mo-

do, uma reducao na oferta de dinheiro, inicialmente, reduziria os gastos, a producao e o empre-

go, antes de baixar o nivel do preco".

0 mecanismo de preco-fluxo de moeda de Hume é o pensamento da lei natural. Esse pen-

samento provinha da suposicao de urn equilibrio. Depois que a economia se move para fora do

equilibrio, automaticamente ocorrem eventos para restaura-la a seu equilibrio. 0 mecanismo

de Hume, claro, nao funciona mais adequadamente na economia internacional. Como o padrao

completo do ouro foi abandonado em todos os lugares, a quantidade de dinheiro em uma eco-

nomia especifica nao depende mais do fluxo de ouro. Os bancos centrais controlam a oferta de

dinheiro em suas economias, de maneira muito independente da balanca comercial. Nem os

precos e salarios sao tao flexiveis para baixo como Hume supos. Mas Hume tambem sabia de

um segundo fator que promoveria o equilibrio no comercio internacional — urn fator que pre-

cede as alteracoes de preco e os movimentos do ouro. Quando as taxas de cambio entre as moe-

das das nacoes sao livres para flutuar, o desequilibrio no comercio tende a se corrigir. Em uma

nota de rodape em "Of the balance of trade", Hume escreveu:

Existe uma outra causa, embora mais limitada em sua operacdo, que verifica a balanca corner-

cial errada, para cada nacao especifica corn a qual o reino comercializa. Quando importamos

mais bens do que exportamos, a troca se volta contra nos e isso se torna urn novo estimulo

para a exportayao (...)12

Reformulando, se uma nag -do, vamos supor, a Inglaterra, importa mais do que exporta,

acabard por experimentar urn declinio no valor de sua moeda em relacao as outras nacoes. Por

que isso acontece? 0 motivo para a desvalorizacao da libra em relacao as moedas de outras

nacoes é que a Inglaterra precisa de mais moeda estrangeira para financiar suas importacoes do

que ela esta ganhando corn suas vendas ao exterior. Essa falta de moedas estrangeiras elevard

os precos, ou seja, o preco em libras das moedas estrangeiras aumentard. Isso significa que a ii-

bra se desvaloriza, enquanto outras moedas do mundo se valorizam. Os bens ingleses, portan-

to, sao mais baratos do que os de outras nacoes e, consequentemente, as exportacoes da

Inglaterra aumentam. E como os bens estrangeiros sao mais caros agora (uma libra comprara

menos deles), a Inglaterra reduz suas importacoes. 0 excedente liquido de importacoes

na Inglaterra acaba.

10.David Hume. Writings on economics. Ed. Eugene Rotwein. Surrey, Ing: Thomas Nelson and Sons, 1970,

p. 62, 63. Reimpresso corn permissao da editora.
11.Idem, ibidem, p. 37-38.
12.Idem, ibidem, p. 64.



Em "Of the jealousy of trade" (1758), Hume discutiu o conceito mercantilista de que os
Estados comerciantes sao rivais, com um ganhando apenas à custa do outro:

Em oposk-ao a essa opini:ao limitada e maligna, eu me aventurarei a afirmar que o aumento
da riqueza e do comercio em qualquer nação, em vez de danificar, promove, comumente, a
riqueza e o comercio de todos os seus vizinhos e que um Estado raramente pode levar seu
comercio e sua indUstria muito longe, onde todos os Estados vizinhos estaTo enterrados na
igno ncia, na preguia e no barbarismo".

Na linguagem da teoria do jogo moderna (Capitulo 18), Hume esta dizendo que o comer-
cio internacional é um jogo de soma positiva, em que os pagamentos se somam para obter um
nUmero positivo. Isso deve ser contrastado com a soma zero dos mercantilistas, onde o ganho
de uma das partes é exatamente contrabalancado pela perda da outra.

Mas o comercio internacional nan perpetuara simplesmente as vantagens que as nacOes
ricas desfrutam, em relacao as nacOes pobres? Afinal, as nacOes ricas tem amplo comercio, gran-
de capital, indUstrias desenvolvidas, mao-de-obra qualificada e assim por diante. Em uma car-
ta a Lord Kames em 1758, Hume respondeu: "Nao". As provisOes e a man-de-obra tornam-se
mais caras nas nacOes ricas, ele argumentou. Os paises mais pobres podem, assim, concorrer
com exito nas fabricacOes mais grosseiras e, posteriormente, nas mais elaboradas.

Mais de 200 anos de hist6ria indicam que o otimismo de Hume era justificado em alguns
casos e nao-justificado em outros. As nacOes ricas atraem capital e talento, o que os paises mais
pobres nem sempre podem fazer com exito. A riqueza leva a melhorias da sande e da educacao,
a maior capital social geral, a maiores mercados e a outros beneficios que, por sua vez, resultam
na maior expansao de riqueza e de renda. A pobreza, em comparacao, geralmente leva a condi-
cOes que perpetuam a pobreza. Em muitos casos, portanto, a lacuna entre as nacOes ricas e as
pobres aumentou, mas em outros casos a previsao de Hume se provou precisa. Coreia do Sul,
Taiwan, Cingapura e Japao sao alguns dos exemplos de nacOes cuja confianca no comercio inter-
nacional permitiu que melhorassem seu padrao de vida em relacan à Inglaterra, à Holanda e
Franca, desde a epoca de Hume. Mas a ideia de um equilibrio internacional em que todas as
nacOes acabam se tornando igualmente ricas parece, ate agora, muito otimista. Hume claramen-
te exagerou a harmonia internacional de interesses, mas esse era um antidoto saudavel para a
suspeita e a guerra econOmica entre os paises durante o seculo XVIII.

Hume tratou de varios outros t6picos de interesse. Por exemplo, mostrou-se conhecedor
do conceito de elasticidade de demanda, que nao foi formalmente incorporado na analise eco-
nOmica ate muito tempo depois. Voce pode lembrar que essa ideia esta relacionada à resposta
dos compradores de um produto a alteracOes no preco. Hume disse que, se os impostos sobre
o vinho fossem reduzidos, o governo coletaria mais receita, aparentemente supondo que o
aumento na receita com maior venda no exterior excederia a perda de receita do menor preco
por unidade. Mas ele nao ampliou esse conceito para o equilibrio internacional. Ele argumen-
tava que um aumento nas importacOes estimularia as exportacOes, mas nao percebeu que, com
uma demanda inelastica (menor alteracao na quantidade em porcentagem do que a alteracao
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no preco em porcentagem) para os produtos de um pals no exterior, urn excedente de impor-

tacoes que causasse uma queda no preco em casa nao estimularia as exportacoes o suficiente para

produzir o equilibrio.

Em uma carta a Turgot, em 1766, Hume se op& a ideia fisiocratica de que os impostos

aplicados aos trabalhadores sao transferidos para o proprietario de terras na forma de maiores

salarios e arrendamento reduzido. A mao-de-obra, ele apontou, é mais cara na SuIca, onde nao

existem impostos, do que na Franca, onde existem muitos impostos. Nao existe quase nenhum

imposto nas colOnias inglesas, ainda que a mao-de-obra seja tres vezes mais cara lá do que em

qualquer pals europeu. Os salarios da mao-de-obra dependem, ele disse, da oferta e da deman-

da pela mao-de-obra, nao dos impostos. Quando urn imposto é aplicado aos produtos que os

trabalhadores consomem, a consequencia imediata é que essas pessoas consomem menos ou tra-

balham mais e, portant°, o imposto, simplesmente, nao e repassado ao proprietario de terras.

Hume e Adam Smith eram bons amigos. Quando Smith publicou The theory of moral

sentiments, Hume, utilizando urn humor sardonic°, escreveu uma carta elogiando-o:

Vou lhe dar a melancOlica noticia de que seu livro foi muito infeliz, pois o p6blico parece

disposto a aplaudi-lo extremamente. Ele foi procurado pelas pessoas tolas corn alguma impa-

ciencia, e a multidao de literatos já comeca a tornar-se muito audivel em seus elogios (...)

Millar [o editor] exulta e alardeia que dois tercos da edicao O. foram vendidos e que ele e,

agora, certamente, um sucesso. Veja voce o que é uma canalhice: valorizar os livros somen-

te pelo lucro que eles podem trazer. Sob esse ponto de vista, eu acredito, ele pode provar-se

urn born livro".

Hume apresentou uma reflexao sobre a teoria da renda de Ricardo em uma carta a Smith.

Em P de abril de 1776, tendo lido A riqueza das nac5es, de Smith, Hume escreveu:

Estou muito feliz corn seu desempenho (...) Se voce estivesse aqui ao meu lado, eu discutiria

a respeito de alguns dos seus principios. Nao consigo pensar que o aluguel das fazendas faz

parte do preco da producao, mas que o preco é determinado, no geral, pela quantidade e pela

demanda (...) Mas esses e centenas de outros pontos devem set discutidos somente em con-

versas que, ate que voce me diga o contrario, ainda terei o prazer de ter logo. Espero que se-

ja logo, pois estou muito mal de sailde e nao poderia suportar uma grande demorale.

Menos de cinco meses depois, Hume estava motto, mas Smith o tinha visitado durante os

ultimos dias de sua doenca.

14.John Rae. Lifi of Adam Smith. Londres: Macmillan, 1895, p. 143-144.
15.Hume, op. cit., p. 216-217.
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HUME E A COOPERAP&O

Recentemente, a an.1ise de "jogos repetidos" na
teoria do jogo tem sido de grande interesse para os
economistas. 0 que é a teoria do jogo e o que
jogos repetidos? E como David Hume se encaixa
nesse quadro?

Em 1994, John von Neumann e Oskar Mor-
genstern publicaram sua Theory of games and eco-

nomic behavior, uma contribuk'ab discutida no
Capitulo 18. A teoria dos jogos é aplicvel em
situa96es em que as empresas, ao tomar suas prO-
prias decis6es de preyD, produ o, publicidade e
outras relacionadas, avaliam as ações contthrias de
seus rivais. A suposi o tradicional tem sido a de
que a melhor estrategia nesses jogos é obter a van-
tagem das oportunidades de lucro apresentadas pe-
los "movimentos” dos rivais.

Um cen-io bem conhecido e chamado de
dilema do jogo do prisioneiro, que sup-de que duas
pessoas — Adams e Benson — cometeram um
crime e estS.o sendo detidas como suspeitas. Os
suspeitos não sabem que a evidencia conhecida da
sua culpa é fraca. A policia coloca os suspeitos em
salas separadas e oferece a cada um deles um acor-
do: confessar o crime e obter uma senterka redu-
zida. Assim, cada suspeito enfrenta um dilema: se
Adams ri. "o confessa, mas Benson confessa, Adams
seth considerado culpado e receberá uma senterka
longa. A mesma situao existe para Benson. 0
que acontece? Os dois prisioneiros confessam,
muito embora tivesse sido muito melhor para eles
se ambos tivessem permanecido calados. Cada
uma das partes se preocupa se a outra vai confessar
primeiro!

0 conceito do dilema do prisioneiro tem si-
do aplicado à tendencia dos duopolistas (as empre-
sas em um setor de duas empresas) de trapacear em
um acordo de fixa o de prNos. Ao consumar esse
acordo, cada empresa teme que a outra tire provei-
to do previ elevado, fornecendo, secretamente,
concess6es de corte no preo para compradores. Is-
so irá permitir que aquele que esth trapaceando
aumente seus lucros e participa o no mercado
custa do outro conspirador. Temendo que a outra
empresa trapaceie, cada uma decide trapacear, e o

rip rle nrern re rleç rrá

Mas o dilema do prisioneiro e o comporta-
mento duopolista podem n'ab ser compathveis. E
improvthTel que os prisioneiros pretendam traba-
lhar juntos durante o resto de suas vidas. Em com-
para o, os duopolistas podem concorrer um com
o outro perpetuamente. 0 dilema do prisioneiro,
portanto, é um "jogo de uma Unica vez'', enquan-
to a situa o de duopOlio é um "jogo de repetka-o".

Em 1984, o cientista politico Robert Axelrod
demonstrou que a estrategia ideal para jogos de repe-
tka-o e cooperar, desde que o outro lado seja recipro-
co'. Se a Ajax tem vantagem sobre a Acme hoje, a
Acme teth vantagem sobre a Ajax em um "jogo" futu-
ro, em que haveth um conjunto diferente de circuns-
thncias. Se a Ajax cooperar com a Acme agora, ela
pode esperar que a Acme coopere posteriormente.

A contribui o de Axelrod para a teoria dos
jogos promoveu muitas teorias e pesquisas novas
sobre a cooperao como estrategia ideal. Mas,
qu- .o nova e essa ideia? Escrevendo em 1740 em A

treatise on human nature, David Hume declarou:

Podemos satisfazer melhor nossos apetites de uma
maneira obliqua e artificial e nalo por sua nocao
precipitada e impetuosa. Eu aprendo a fazer um
servico para outra pessoa, sem ser muito simpati-
co a ela, pois prevej o que ela retribuira meu servi-
co, esperando que eu faca um outro do mesmo
tipo e para manter a mesma correspondencia de
boa vizinhanca comigo e com os outros. E, de
acordo com isso, depois de ter-lhe servido e ela es-
tar em posicao de vantagem advinda da minha
acao, ela e induzida a realizar sua parte, como pre-
vendo as conseqUncias de sua recusab.

Em resumo, Hume reconhecia que uma
estrategia de coopera o pode ser ideal em situa-
Vies em que interaiies futuras entre duas partes
são proviiveis. A implicação econOmica dessa ideia

que alguns acordos de fixa o de pre9ps podem
ser mais duthveis do que poderiamos supor.

a. Robert Axelrod. The evolution of cooperation. Nova
York: Basic Books, 1984.
b. David Hume, conforme citado em: James W. Friech-
man. Game theory with applications to economics. 2. ed.
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Perguntas para estudo e discusscro

1. Identifique resumidamente e estabeleca a importancia de cada urn dos seguintes pensadores

e conceitos para a historia do pensamento econOmico: liberalismo economic°, leis de isola-

mento, Newton, Revolucao Industrial, North, Cantillon, valor intrinseco, empresario,

Hume e mecanismo de preco-fluxo de moeda.

2. Qual relacao, se houver, voce observa entre a revolucao cientifica associada a Newton e ou-

tros e a contribuicao mais significativa de Hume para a economia? Explique.

3. Compare a lista dos principais dogmas da escola classica corn aqueles da escola fisiocratica

(Capitulo 3). Quais sao semelhantes? Quais sao diferentes?

4. Por que, de acordo corn North, as pessoas desejam o dinheiro?

5. Relacione a seguinte declaracao de North para as questoes de comercio interno contempor'a-

neo: "Sempre que os homens conferenciam em busca de bens publicos (...) eles normalmente

cuidam de seus proprios interesses imediatos para serem a medida comum de Deus e do mar.

6. 0 que, de acordo corn Cantillon, determina o valor intrinseco de urn bem? Por que o preco

do mercado poderia diferir de seu prey:, intrinseco?

7. Elabore a respeito da seguinte declaracao: Urn aumento no preco do &Aar americano ern li-

bras britanicas, necessariamente, implica a queda no preco das libras ern &Mar. Qual moeda

foi valorizada? Qual foi desvalorizada? Quais fatores de comercio, de acordo corn Hume,

poderiam provocar essa alteracao no valor relativo das duas moedas? Como a mudanca na

taxa de cambio eventualmente corrigiria essa situacao?

8. Utilize a seguinte identidade maternatica (a equacao de troca) para explicar o mecanismo

de preco-fluxo de moeda de Hume: MV= PT, onde M = estoque de dinheiro, V= veloci-

dade, P = nivel de preco e T= quantidade de bens transacionados. Suponha que Ve Tsejam

constantes.

9. Discuta: Os economistas classicos consideravam as leis economicas imutiveis, nao podendo

ser corrompidas ou obstruidas. Eles e seus seguidores nao conseguiam entender que as leis

economicas, que sao generalizacoes sobre tendencias, podem ser restringidas, superadas ou

redirecionadas — que as pessoas podem controlar a vida econOmica.
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CAPiTULO 5 

A ESCOLA CLASSICA — ADAM SMITH

Neste capitulo, apresentaremos as contribuicoes economicas de Adam Smith, que foi nao 56

o fundador da escola classica, mas tambem seu membro mais famoso. Nos proximos capitulos,

discutiremos outros economistas classicos importantes.

A discussao sobre Smith é apresentada a seguir. Inicialmente, atentaremos para alguns de-

talhes de sua vida e conheceremos varias influencias importantes que recebeu. Posteriormente,

analisaremos seu primeiro livro, The theory of moral sentiments, para explorar a relacao entre seu

pensamento sobre a filosofia moral e sobre a economia politica. Por fim, examinaremos corn

detalhes seu monumental Wealth of nations, destacando suas opinioes sobre (1) o laissez-faire e

a harmonia dos interesses, (2) a divisao do trabalho e (3) as leis economicas de uma economia

competitiva.

DETALHES BIOGRAFICOS

Adam Smith (1723-1790), o brilhante e amavel fundador da escola classica, nasceu na cidade

industrial e portuaria de Kirkcaldy, Escelcia. Seu pai, fiscal de alfandega, morreu antes de seu

63



nascimento. Adam Smith morou com a mae, Margaret Douglas Smith, ate ela falecer, em 1784,
aos 90 anos.

Smith freqiientou a Glasgow College muito jovem, aos 14 anos. Posteriormente, estudou

ci'encia moral e politica e linguas na Balliol College de Oxford. Retornou à casa de sua mae para

continuar um estudo independente por dois anos. Depois se mudou para Edimburgo, onde fez

palestras sobre retOrica e literatura. Foi selecionado professor de lOgica da Glasgow College em

1751 e, no ano seguinte, recebeu a cadeira de Filosofia Moral, que ocupou por 12 anos. Em
1759, publicou a obra The theory of moral sentiments e, em seguida, suas palestras se concen-
traram mais na jurisprudencia e na economia politica do que nas doutrinas eticas.

Smith renunciou à sua carreira no magisterio para ser o tutor do enteado de Charles

Townsend, ministro das Financas, que, posteriormente, tornou-se uma figura de destaque na

America, na questao do imposto do cha colonial. Smith passou mais de dois anos no cargo, na

Frana, onde estabeleceula9os de amizade com os fisiocratas, incluindo Quesnay e Turgot. ApOs

retornar à Escncia, Smith se aposentou com uma pensao anual de 300 libras, que a tutoria lhe
rendeu para o resto de sua vida.

Em 1776, Smith publicou sua obra An inquiry into the nature and causes of wealth of na-
tions, que tinha iniciado, na FraNa, dez anos antes. 0 sucesso do livro foi imediato e isso esta-

beleceu definitivamente o prestigio de Smith.

ApOs a publicgao de seu livro, Smith passou dois anos em Londres, onde se uniu aos in-

telectuais de renome daquela epoca. Depois, ao ser designado encarregado da alfandega na Es-

cOcia, foi morar em Edimburgo com sua mae. Acredita-se que muito de sua renda foi gasto se-

cretamente em caridade. Smith tinha sempre prazer em receber os amigos em seus jantares, ate

mesmo quando nao os convidava formalmente, e esses jantares, aos domingos, foram celebra-

dos durante muito tempo em Edimburgo. Entre as honras que recebeu, estava sua eleicao co-

mo reitor da Glasgow College. Pouco antes de sua morte, em 1790, muitos de seus manuscritos

nao publicados foram destruidos, de acordo com seu desejo e sem explicacao.

INFLUNCIAS IMPORTANTES

0 pensamento de Smith recebeu varias influencias importantes. A primeira, e talvez a princi-
pal, foi o clima intelectual geral de sua epoca. Este foi o periodo conhecido como iluminismo.
Esse movimento intelectual se ergueu sobre dois pilares: a habilidade de raciocinio das pessoas

e o conceito da ordem natural. Conforme apontado no Capitulo 4, a revoluao cientifica asso-

ciada a Newton estabeleceu que a ordem e a harmonia caracterizam o universo fisico. Por meio

do raciocinio sistematico, as pessoas poderiam descobrir nao apenas essas leis fisicas, mas tam-

bem aquelas que governavam a sociedade. Os pensadores iluministas foram, portanto, otimis-

tas; eles, geralmente, acreditavam que o pensamento e a energia humanos poderiam produzir

um progresso quase ilimitado.

A segunda influencia que Smith recebeu foi dos fisiocratas, especialmente de Quesnay e

Turgot. Ele elogiou o sistema fisiocratico "com toda a sua imperfeiao" como "talvez o mais prO-

ximo da verdade que ja tivesse sido publicado sobre o assunto da economia politica". 0 ataque

dos fisiocratas ao mercantilismo e suas propostas para remover as barreiras comerciais ganharam

sua admiracao. A partir desses pensadores, ele descreveu o tema da riqueza como "os bens de
rrsn c, rpnrn.-11171rine ni 1il mpnrp rIpin rrnl-v111-1., rls crw--1prh,r1p" i 11 tFr'rf;. I. P/1,1"1 rrl
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nima do governo na economia e o conceito do processo circular de producao e de distribuicao.

Ele tinha planejado dedicar sua obra The wealth of nations a Quesnay, se este tivesse vivido ate

o livro ter sido concluldo.

Francis Hutcheson, instrutor de Smith na Glasgow College, foi a terceira influencia sig-

nificativa que Smith recebeu. Hutcheson acreditava que as proprias pessoas poderiam descobrir

o que era eticamente bom, a vontade de Deus, ao descobrir as acoes que servem para o bem da

humanidade.

Finalmente, Smith foi influenciado por seu amigo David Hume que, por meio de cartas

e conversas particulares, contribuiu para o desenvolvimento intelectual e as ideias economicas

de Smith.

A TEORIA DOS SENTIMENTOS MORAIS

The theory of moral sentiments foi publicado 17 anos antes de The wealth of nations. Por ter sido

publicado em seis edicoes durante a vida de Smith, e a Ultima delas no Ultimo ano de sua vida,

nao se pode dizer que The theory of moral sentiments representava suas ideias introdutorias, e The

wealth of nations, suas ideias mais recentes. Os livros ficam lado a lado, mostrando-se diferentes,

mas com facetas complementares de seus pensamentos. Enquanto Moral sentiments discutia as

forcas morais que restringiam o egoismo e uniam as pessoas em uma sociedade trabalhista, The

wealth of nations supunha a existencia de uma sociedade justa e mostrava como o individuo

guiado e limitado pelas forcas econornicas.

Moral sentiments comeca corn o capitulo "Of sympathy" (Da solidariedade). A soli-

dariedade, afirmou Smith, supera ate mesmo o egoismo. A solidariedade (ou empatia ou

sentimento de companheirismo) desperta nosso interesse pelo sucesso dos outros e faz a fe-

licidade deles necessaria para nOs. Isso é verdade, apesar de nao recebermos nada da felici-

dade dos outros, exceto o prazer de ve-la. 0 sofrimento e a alegria nos outros estimulam

emocoes similares em nOs mesmos. Se nos colocarmos no lugar do outro, nossa imaginacao

pode evocar a simpatia por uma situacao da qual a outra pessoa esta inconsciente. As pes-

soas que enlouquecem podem rir e cantar e estar inteiramente insensiveis a qualquer sofri-

mento. Assim, a angUstia que sentimos ao observar tais pessoas nao vem do seu sofrimen-

to, mas da nossa consciencia de sua situacao por meio do nosso poder de razdo e de

julgamento. Isso é a solidariedade. Sentimos solidariedade ate mesmo diante dos mortos,

porque imaginamos nossa alma vivendo nos corpos inanimados e, entao, entendemos co-

mo nossas emocoes ficariam diante dessa situacao. 0 medo da morte envenena nossa feli-

cidade, mas restringe a injustica da humanidade. Esse medo aflige e atormenta o individuo,

mas vigia e protege a sociedade.

De acordo com Smith, ha paixoes nao sociais e sociais. Por exemplo o Odio e o ressenti-

mento sao nao sociais. Corn relacao a essas paixoes, dividimos nossa compaixao entre a pessoa

que as sente e aquela que é objeto delas, pois os interesses desses dois individuos sao contra-

ditOrios. As paixoes sociais sao a generosidade, a bondade, o carinho, a misericOrdia e a mUtua

relacao de amizade e de estima. Essas paixoes agradam aos espectadores indiferentes em quase

todas as ocasioes, porque sua simpatia pela pessoa que sente essas paixoes coincide exatamente

corn sua preocupacao pela pessoa que é objeto delas. Sempre temos muita simpatia pelas paixoes

benevolentes, pois elas nos parecem agradaveis, em todos os sentidos.



Como as pessoas estao dispostas a se identificar mais com nossa alegria do que com nos-
sa tristeza, exibimos nossas riquezas e escondemos nossa pennria. Muito do trabalho arduo e
da agitaao deste mundo é responsavel nao por suprir nossas necessidades, mas por satisfazer
nossa vaidade. Queremos ser observados, estar presentes, ser notados com simpatia e
aprova. a.o. Os ricos se glorificam em suas riquezas porque chamam a atenao do mundo por
meio delas. Os pobres ficam envergonhados de sua pobreza, que os deixa no anonimato. Smith
declarou:

Essa disposkao em admirar e quase adorar os ricos e os poderosos e em menosprezar ou, pe-
lo menos, desdenhar as pessoas mais pobres, embora ambos sejam necessarios para estabele-
cer e manter a distirkao de classes e a ordem da sociedade, e ao mesmo tempo a maior e a
mais universal causa da corruKao dos nossos sentimentos morais (...)

Freqentemente, vemos as aterkOes respeitosas do mundo vigorosamente direcionadas
riqueza e ao poder e nao ao sabio e ao virtuoso. Vemos, freqiientemente, os vicios e a estu-
pidez dos poderosos serem menosprezados mais facilmente do que a pobreza e a fraqueza de
um inocente. Merecer, adquirir e desfrutar o respeito e a admiraao da humanidade sao os
maiores objetos de ambkao e de rivalidade. Duas diferentes trajetOrias s'ao igualmente apre-
sentadas a nOs, levando à obterkao desse tao desejado objeto. A primeira, pelo estudo da cien-
cia e pela pratica da virtude, e a outra, pela aquiskao da riqueza e da grandeza (...)

Para alcarkar essa situa&ao invejada, freqUentemente os candidatos à fortuna tambem
abandonam os caminhos da virtude pois, infelizmente, a primeira e a segunda trajetOrias se
encontram algumas vezes em direções opostas. Mas o homem ambicioso elogia tanto a si mes-
mo que, na situao"o esplendida para a qual ele avarka, tera muitos meios de direcionar o res-
peito e a admiraao da humanidade e sera capaz de agir com graça e propriedade superior, e
o lustre de sua conduta futura cobrira inteiramente ou apagara a sujeira dos passos atraves dos
quais ele chegou aquela honraria'.

As pessoas, dizia Smith, podem existir apenas na sociedade. Elas estao expostas às injUrias
mUtuas e precisam da ajuda de alguem. Quando a ajuda necessaria e reciprocamente oferecida
por amor, gratidao, amizade e estima, a sociedade se desenvolve e fica feliz. Ate mesmo se a
afei ao e o amor mUtuos estiverem ausentes, de qualquer maneira a sociedade pode continuar
a existir por causa de sua utilidade, apesar de ficar menos feliz e agradavel. Mas isso nao pode
existir entre aqueles que estao a toda hora prontos a prejudicar e ofender o outro. Assim, o sis-
tema de justia. é requerido.

Caridade, entao, e menos essencial para a existencia da sociedade do que a justka. A sociedade
pode subsistir, apesar de nao ser o estado mais confortavel, sem caridade; mas a prevalencia
da injustka deve destrui-la totalmente2.

Smith, entao, considerou o problema inquietante de seu prOprio egoismo e como isso po-
dia ser restringido e controlado.

1. Adam Smith. The theory of moral sentiments, 10. ed. Londres: Strahan and Preston, 1804, p. 119-122, 126-
127. [Publicado originalmente em 17591
2. Idem. ihidem. n 175
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Para as paixoes originais e egoistas da natureza humana, a perda ou o ganho de uma vantagem
muito pequena, que para nOs parece ser de muita importancia, estimula muito mais uma alegria
ou pesar, urn desejo ou aversdo muito mais ardente do que a grande preocupacao corn o outro
corn quern nao temos ligacao direta. 0 interesse de urn individuo, desde que observado do seu
prOprio ponto de vista, nunca deve ser comparado corn os nossos prOprios, nao deve nos impedir
de fazer o que quer que queiramos, independentemente de qua.° ruinoso seja para ele.

Vamos supor que o grande imperio da China, corn seu grande numero de habitantes, fos-
se, de repente, engolido por urn terremoto e vamos considerar como urn homem da hu-
manidade na Europa, que nao tivesse nenhum contato corn aquela parte do mundo, seria afe-
tado ao receber a informacao dessa calamidade medonha. Inicialmente, ele expressaria muita
tristeza pela desgraca daquelas pessoas infelizes, faria varias reflexOes melancOlicas sobre a pre-
cariedade da vida humana e a vaidade de todos os trabalhos do homem, os quais poderiam,
entao, ser aniquilados no momento. Talvez, se fosse urn homem de negocios, ele tambem se
preocupasse corn os efeitos que esse desastre poderia produzir no comercio da Europa e no
comercio do mundo ern geral. E quando toda essa boa filosofia terminasse, quando todos es-
ses sentimentos humanos tivessem sido moderadamente expressos uma vez, ele perseguiria
seus negocios e seus prazeres, teria todo o seu sono ou sua distracao de volta corn a mesma
facilidade e tranquilidade de antes. 0 desastre mais frivolo que poderia acontecer corn ele
ocasionaria uma maior turbulencia real. Se ele fosse perder seu dedo mindinho amanha, tido

dormiria hoje a noite; mas como ele nunca os conheceu, ressonara corn a mais profunda se-
guranya sobre a desgraca dos milhoes de semelhantes, e a destruicao daquela imensa multi-
dao parece ser urn objeto menos interessante do que sua propria insignificante desgraca. (...)
0 que provoca a generosidade em todas as ocasioes e o mal ern muitas para sacrificar o in-
teresse prOprio ern nome dos maiores interesses dos outros quando estamos frequentemente
muito mais abalados corn nossa prOpria preocupacao, do que corn a dos outros, por qualquer
que seja? Nao é o poder brando da humanidade, nao e aquela faisca fraca de benevolencia
que a Natureza acendeu no coracao humano que e capaz de neutralizar os impulsos mais
fortes do amor-prOprio. E urn poder mais forte, urn motivo mais vigoroso, que exerce a si
mesmo sobre tais situacoes. E a razao, o principio, o habitante do coracao, o homem em seus
limites, o grande juiz e arbitro de nossa conduta. (...)

Quando a felicidade ou a tristeza dos outros depende ern todos os sentidos de nossa con-
duta, nao ousamos, como o amor-prOprio poderia nos sugerir, preferir o interesse de um in-
dividuo ao de muitos. 0 homem dentro de nos nos alerta imediatamente de que nos va-
lorizamos muito e valorizamos muito pouco as outras pessoas e, ao fazer isso, tornamo-nos
os prOprios objetos do desprezo e da indignacao (..•)'.

Smith esti dizendo que as nossas faculdades morais impoem regras de conduta que res-

tringem nossas acoes de egorsmo. Essas regras podem set consideradas dominios e leis da divin-
dade. Se violissemos as leis de Deus, serfamos punidos pelos tormentos da vergonha interior e pela
autocondenacao. Se obedecermos aos desejos de Deus, seremos recompensados corn a conscien-

cia tranquila, contentamento e auto-satisfacio. Assim, Deus promove a felicidade do ser humano.
Na passagem que parece set a mais famosa no livro The wealth of nations, Smith declara

que os ricos tendem a economizar e a reinvestir, portanto consomem menos do que os traba-
lhadores. Os ricos, inadvertidamente, compartilham o produto de todos os seus melhoramen-
tos corn os trabalhadores mais pobres,

3. Idem, ibidem, p. 274-280.



embora eles estejam preocupados somente com sua prOpria conveni'encia, embora o Unico
fim que eles proponham dos trabalhos de todos os milhares que empregam seja a gratificaao
de sua pr6pria vaidade e dos seus desejos insaciaveis.

Ele continuou essa ideia da seguinte forma:

[Os negociantes] (...) s'ao levados por uma m'ao invisivel a fazer quase a mesma distribui o
das necessidades da vida que teria sido feita se a terra tivesse sido dividida em partes iguais
entre todos os seus habitantes; e assim, sem pretender, sem saber, promove o interesse da so-
ciedade e fornece os meios para a multiplicação das especies (...)4.

Tanto Moral sentiments quanto Wealth of nations reconciliam o individuo com o interesse

social por meio do principio da mao invisível ou da harmonia natural e do principio da liber-

dade natural do individuo ou do direito por justica. Em Moral sentiments, a compaixao e a

benevolencia impedem o egoismo; em The wealth of nations, a competitividade direciona o

pr6prio interesse econ6mico ao bem social.

A RIQUEZA DAS NAC .DES

0 tratado econOmico de 900 paginas de Smith, An inquiry into the nature and causes of the

wealth of nations, surgiu em 1776, o ano da Revolucao Americana. Foi o livro que o consagrou

como um dos principais pensadores na hist6ria do pensamento econOmico. Por isso, as reflexes

contidas em The wealth of nations exigem um exame cuidadoso.

A divis'ao do trabalho

0 primeiro capitulo do livro The wealth of nations e intitulado "Of the division of labour" (Da

divisao do trabalho), uma frase pouco conhecida na epoca de Smith. A primeira passagem e a

seguinte:

0 maior aperfeioamento nos poderes produtivos do trabalho e a maior parte da tecnica, ha-
bilidade e julgamento com os quais estejam direcionados ou aplicados em qualquer lugar
parecem ter sido os efeitos da divisao do trabalho5.

Reconhecendo sua import'ancia para seu tema geral, Smith aplicou esse conceito em uma

detalhada descricao de uma fabrica de alfinetes:

Tomemos como exemplo, portanto, uma insignificante fabricacao, mas em que a divisao do
trabalho tem sido notada freqentemente, a fabricaao de alfinetes; um trabalhador nab ins-
truido para esse negOcio (para o qual a divisao de trabalho tem trazido uma ocupaao dife-
rente), nem informado sobre o uso do maquinario empregado nele (que aconteceu devido a
essa mesma divisao do trabalho), poderia acabar, talvez, com sua indUstria mais importante,
fazer um alfinete por dia e certamente nao poderia fazer 20. Mas no caminho em que esse

4. Idem, ibidem, p. 386.
5.Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Nova York: G. P. Putnam's Sons,
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negOcio esta agora, nao so todo o trabalho é peculiar, mas esta dividido em um rainier° de
partes, das quais a maioria sao igualmente tarefas peculiares. Urn homem desenrola o arame,
outro o estica, o terceiro o corta, o quarto o aponta, o quinto afia a ponta para colocar a
cabeca, para faze-la preciso mais duas ou nes operaciies, para revesti-la e uma operacao pe-
culiar, para calvejar os alfinetes é outra, e é ate mesmo uma funcao especffica para coloca-los
em um pape1 6, e o negOcio mais importante de fazer alfinetes esta, desse modo, dividido em
18 operacoes distintas que, em algumas fabricas, sao todas feitas por diferentes maos, embo-
ra, em outras, o mesmo trabalhador Erá duas ou tres delas. Vi uma pequena manufatura desse
tipo onde apenas dez homens trabalhavam e onde alguns deles, conseqiientemente, rea-
lizavam duas ou tres operacoes. Mas, embora des nao fossem muito habeis e, portanto, fa-
miliarizados corn o maquinario, eles poderiam, se se esforcassem, fazer juntos 12 libras de
alfinetes por dia. Ha, em uma libra, mais de quatro mil alfinetes de tamanho medio. Ague-
las dez pessoas, portanto, poderiam fazer juntas acima de 48 mil alfinetes por dia. Portanto,
cada pessoa, ao fazer a decima parte dos 48 mil alfinetes, poderia ser considerada produtora
de 4.800 alfinetes por dia. Mas se elas tivessem trabalhado separada e independentemente e
sem nenhuma delas ter sido treinada para essa operacao em particular, certamente cada uma
delas nao poderia fazer 20 alfinetes, talvez nem urn pot

A divisao do trabalho, disse Smith, aumenta a quantidade de producao por tres razoes.

Primeiro, cada trabalhador desenvolve uma habilidade major na realizacdo de uma simples tare-
fa repetitivamente. Segundo, economiza-se tempo, pois se o trabalhador tido puder ir ao tra-
balho, outro Era sua funcao. Terceiro, o maquinario pode ser desenvolvido para aumentar a
produtividade, uma vez que as tarefas tenham sido simplificadas e feitas habitualmente por meio
da divisao do trabalho. Aqui, percebe-se a enfase na producao manufaturada e na produtividade
do trabalho. Lembre-se de que os mercantilistas estavam preocupados, principalmente, em co-
mo a troca de bens, uma vez produzida, poderia contribuir para o bem-estar da nacao. Os fi-
siocratas, por outro lado, concentravam-se na producao agricola. Ao comecar seu livro corn a
discussao sobre como o mesmo mimero de trabalhadores poderia produzir, substancialmente,
mais produtos, ao dividir seu trabalho, Smith imediatamente esclareceu que The wealth of na-
tions era uma quebra das principais nocoes de economia entdo existentess.

A harmonia dos interesses e o governo limitado

Smith ressaltou que os participantes da economia tendem a ir anis de seus interesses pessoais.
0 negociante busca o lucro: "Nao é da benevolencia do acougueiro, do cervejeiro ou do padeiro
que nOs esperamos nosso jantar, mas da sua consideracdo de seu prOprio interesse". 0 con-
sumidor procura encontrar o preco mais baixo por urn bem, de acordo corn sua qualidade. 0

trabalhador tenta encontrar o salario mais alto, de acordo corn seu trabalho. Mas, escondida nid
aparente caos da atividade econOmica, esti a ordem natural. Ha uma mao invisfvel que dire-

6. N.R.T. Embalagem.
7. Smith, The wealth of nations, p. 20.
8. E importante notar que a produtividade na fabricacao de alfinetes tern crescido desde a epoca de Smith, urn
fato que nao o surpreenderia. Em 1980, a producdo diaria de alfinetes na Inglaterra era de 800 mil por tra-
balhador, urn aumento de 167 vezes sobre os 4.800 pot trabalhador estimados pot Smith para sua epoca. Muito
desse aumento pode ser atriburdo ao equipamento de capital melhorado. Veja Clifford F. Pratten. The manu-
facture of pins. Journal of Economic Literature, p. 18, p. 93-96, marco de 1980.
9. Smith, The wealth of nations, p. 27.



ciona o comportamento do interesse prOprio para um tal caminho que o bem social emerge.
Preste ateN'ao em Smith:

Cada individuo, necessariamente, trabalha para fazer a receita anual da sociedade t'ao grande
quanto ele possa. De fato, ele geralmente nao pretende promover o interesse pUblico nem
saber quanto esta provendo para a sociedade. Ao preferir apoiar a indUstria nacional à indUs-
tria estrangeira, ele deseja apenas sua prOpria segurana e, ao dirigir aquela indUstria de
maneira que sua produab possa ser de maior valor, almeja apenas seu prOprio lucro e nisso,
como em outros casos, e guiado pela mao invisivel para promover um final que nao faz parte
de sua inteNao. Nem sempre o pior para a sociedade nao fazer parte dela. Ao perseguir seu
prOprio interesse, o individuo, freqUentemente, promove mais eficazmente aquela sociedade
do que quando realmente pretende promove-la. Nunca vi muito beneficio realizado por aque-
les que simulavam comercializar para o bem pUblico. É uma simulaaTo, de fato, nao muito
comum entre os mercadores, e bem poucas palavras podem ser empregadas para dissuadi-1os10.

A chave para o entendimento da mao invisível de Smith e o conceito de competitividade.

A ação de cada produtor ou mercador que esta tentando obter lucro é contida por outros pro-

dutores ou mercadores que esthn, provavelmente, tentando ganhar dinheiro. A competitividade

reduz o preco dos bens e, conseqUentemente, o lucro de cada vendedor. Em situa95es em que

inicialmente, apenas um Unico vendedor, o lucro extraordinario atrai novos concorrentes

que aumentam a oferta e eliminam os lucros excessivos. Em um caminho analogo, os empre-

gadores disputam os melhores trabalhadores, empregados disputam os melhores empregos e

consumidores disputam pelo direito de consumir os produtos. Dito em termos da economia

contempothnea, o resultado e que os recursos s-ao alocados para suas aplicacOes mais valiosas; a

eficiencia econOmica prevalece. Alem disso, devido as economias e aos investimentos dos ho-
mens de negOcios — novamente, afora seus prOprios interesses o capital acumula e a econo-
mia cresce. A busca do prOprio interesse, restrita pela competitividade, tende, assim, a produzir
o bem social de Smith, a produ-ao maxima e o crescimento da economia.

Essa harmonia de interesses significa que a intromiss'ao do governo na economia

desnecessaria e indesejavel. De acordo com Smith, os governos s'ao esbanjadores, corruptos, inefi-

cientes e concessores de privilegios de monopOlio em detrimento de toda a sociedade.

evidente que todo individuo pode, em sua posiao particular, julgar seu prOprio interesse
econOmico muito melhor do que qualquer estadista ou legislador pode fazer por ele. 0 es-
tadista, que deveria tentar direcionar as pessoas na forma como elas deveriam empregar seus
capitais, nao só se sobrecarregaria com a mais desnecessaria ateN5o, mas tambem assumiria
uma autoridade que seguramente fralo seria confiavel, n'ao s6 por um individuo, mas por ne-
nhum conselho ou assembleia, qualquer que seja, e que em nenhum lugar seria tao perigosa
como nas maos de um homem que fosse insensato e imprudente o suficiente para desejar que
ele prOprio exercesse essa posi ao".

A desconfianca do governo, por parte de Smith, esta mais refletida em suas refer'encias ao

seu prOprio governo, um regime que a maioria dos historiadores julga ser um dos mais honestos
e eficientes no mundo naquela epoca.

10. Idem, ibidem, p. 354.
1
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Mas, embora a exuberancia do governo deva, sem cluvida, ter retardado o progresso da
Inglaterra em direcao a riqueza e ao desenvolvimento, ela nao era capaz de parar o pals. A
producao anual de sua terra e trabalho é, sem duvida, muito major atualmente do que era na
restauracao ou na revoluedo. Portanto, o capital empregado anualmente no cultivo da terra e
na manutericao desse trabalho deve ser provavelmente muito major. No meio de todas as ex-
torsoes do governo, esse capital tern sido silenciosa e gradualmente acumulado pelo come-
dimento e boa conduta dos individuos e pelo esforco geral, continuo e ininterrupto para me-
lhorar sua prOpria condicao. E esse esforco, protegido pela lei e permitido pela liberdade de
exerce-lo de maneira mais vantajosa, que tern mantido o progresso da Inglaterra ern direcao

opulencia e ao desenvolvimento em quase todas as epocas anteriores e que se espera que
continue no futuro. A Inglaterra, no entanto, nunca foi abencoada com urn governo muito
parcimonioso e, portanto, a parcimonia tido tern sido a virtude caracteristica de seus habi-
tantes. A major impertinencia e imprudencia estao, portanto, nos reis e nos ministros, por
fingirem zelar pela economia das pessoas e por impedirem a despesa delas, ou pelas pomposas
leis ou por proibir a importacao dos luxos estrangeiros. Eles mesmos sao sempre e, sem ex-
ceed°, os maiores esbanjadores na sociedade. Deixe-os cuidar bem de sua pi-61)6a despesa, e
eles podem, seguramente, deixar as pessoas privadas cuidarem das suas. Se sua propria ex-
travagancia nao arruina o Estado, a de seus suditos nunca o arruinara'.

Smith propagou sua crenca na harmonia dos interesses e laissez-faire para o comercio in-

ternacional:

A riqueza de uma nacao vizinha, de qualquer forma, embora perigosa na guerra e na politi-
ca, é certamente vantajosa no comercio. Em urn estado de hostilidade, ela pode permitir aos
nossos inimigos manter frotas e exercitos superiores aos nossos; mas em um estado de paz e
comercio, ela deve igualmente permitir que eles troquem conosco a urn valor major e que
disponham de urn mercado melhor, ou pela producao imediata de nossa propria industria,
ou pelo que quer que esteja ligado corn aquela producao. Da mesma forma que urn homem
rico é, provavelmente, urn melhor consumidor para os industriais ern sua vizinhanca do que
urn pobre, o mesmo acontece corn uma nacao rica".

Em urn ataque direto ao mercantilismo, Smith argumentou que o governo nao deveria in-

terferir no comercio internacional. As nacoes, como os indivicluos e as familias, deveriam se es-

pecializar na producao de bens para os quais elas tern uma vantagem e negocia-los por bens para

os quais outras nacoes tern uma vantagem.

Dar o monopolio do mercado interno para a producao da indiastria nacional, em qualquer arte
especifica ou fabricacao, é de certa forma dirigir as pessoas na maneira como elas deveriam em-
pregar seus capitais e deve, em quase todos os casos, ser urn regulamento inütil ou prejudicial.
Se a producao da indlistria nacional pode ser vend ida aqui tao barata quanto aquela da in-
dustria estrangeira, o regulamento é evidentemente inüril. Se nao, ela deve ser geralmente pre-
judicial. E a maxima de cada chefe de familia prudente nunca tentar fazer em casa o que cus-
tara mais caro do que se for comprado. 0 alfaiate rid° tenta fazer seus preprios sapatos, mas
os compra de urn sapateiro. 0 sapateiro nao tenta fazer suas prOpria roupas, mas contrata um

12.Idem, ibidem, p. 277-278.
13.Smith, Moral sentiments, p. 386.



alfaiate. 0 fazendeiro nao tenta fazer nem um nem outro, mas contrata aqueles artes5.os. To-
dos eles descobrem o que e de seu interesse para usar toda a indUstria de um modo pelo qual
eles tenham alguma vantagem sobre os seus vizinhos e comprar com uma parte de sua pro-
duao ou, o que e a mesma coisa, com o pre9c) de uma parte dela, o que quer que eles queiram.

0 que é prudente na conduta de cada familia, em particular, pode ser apenas loucura
naquele grande reino. Se um pais estrangeiro pode nos fornecer uma mercadoria mais bara-
ta do que n5s podemos fazer, melhor compra-la dele com alguma parte da produa-o de nos-
sa prOpria indUstria, empregada de uma maneira pela qual possamos tirar alguma vantagem14.

Em outro trecho, Smith fala sobre como o mercado internacional pode promover maior
divisao de trabalho por superar a limitacao do comercio nacional. As exportaciies tambem po-
dem transferir os produtos excedentes pelos quais nao ha demanda no mercado interno e tra-
zer de volta os produtos pelos quais ha uma demanda nacional. Ele tambem condenou os
premios (subsidios) de exportacao.

Qualquer que seja o aumento do mercado externo pode ser ocasionado pelo subsidio, deve,
em cada ano especifico, ser, em geral, à custa do mercado interno; como cada alqueire de mi-
lho que é exportado em raz .5'.o do subsidio — e que n-ao teria sido exportado sem ele — teria
permanecido no mercado interno para aumentar o consumo e para baixar o preo daquela
mercadoria' 5 . 0 subsidio de milho, deve-se notar, assim como qualquer outro subsidio à ex-
portaao, imp5e dois diferentes impostos sobre as pessoas. Primeiro, o imposto que elas s'ao
obrigadas a pagar para manter o subsidio. Segundo, o imposto l6 que surge do alto pre9D da
mercadoria no mercado interno e que a totalidade das pessoas compradoras de milho deve
pagar. Portanto, nesta mercadoria em particular, esse segundo imposto e o mais alto''.

tentador rotular Smith como um defensor do laissez-fizire. Temos visto sua aversao ao en-
volvimento do governo na economia. Mas, ao contrario de algumas das mais extremadas defesas
desse ponto de vista, Smith viu um significativo, mas limitado, papel para o Estado. Especifica-
mente, ele notou tres func&s principais do governo: (1) proteger a sociedade do ataque es-
trangeiro, (2) estabelecer a administracao da justica e (3) elevar e manter os trabalhos e as insti-
tuic6es pUblicas a fim de que os empresarios privados nao possam tentar obter lucros excessivos

Nas opini es difundidas em seu livro, Smith defende uma variedade de interveni5es do
Estado que se enquadram nas tres categorias anteriores ou que aumentam a liberdade de acao
aceitavel do governo. Ele achou que a lei deveria fazer cumprir a execLM.o dos contratos. 0 con-
trole sobre a emissao do papel-moeda feita pelos banqueiros e necessario mesmo que pudesse
ser considerado uma violacao da liberdade natural. 0 controle legal sobre as taxas de juros e
aceitavel. Entretanto, a taxa deveria estar, de certo modo, mas nao muito, acima das taxas mais
baixas do mercado para promover projetos mais beneficos do que projetos frivolos, esbanjadores
e especulativos, que a alta taxa de imposto poderia permitir. As leis que garantem a segurarm
do locatario agricola sao boas porque promovem melhoramentos e investimentos para a terra.

14.Smith, The wealth of nations, p. 354-355.
15.N.R.T. Em razaio do excesso da oferta.
16.N.R.T. Nius.
1 7 qcw-:
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Smith aprovou as patentes e os direitos autorais de duracao limitada. Ele ate mesmo favoreceu

dois tipos de tarifas protecionistas: (I) aquelas que protegem uma indiistria nacional essencial

para a defesa da flack, e (2) aquelas que igualam a carga tributaria sobre uma indUstria nacional

especifica ao impor uma tarifa na importacao daquele bem. Alem disso, o comercio livre esta

organizado. Mas, se o comercio livre deve ser introduzido depois de urn longo period° de pro-

tecionismo, declarou Smith, isso deveria ser feito gradualmente para evitar o desemprego e a

falencia dos empresarios. Entre as trabalhos publicos que o governo deveria oferecer estao ague-

les que estimulam o comercio e a educacao, incluindo canais, rodovias, portos, correios, cunha-

gem', escolas e igrejas. A educacao publica gratuita para as pessoas comuns é essencial coma

uma maneira, entre varias outras, de neutralizar as efeitos negativos da divisao do trabalho.

0 homem cuja vida toda é gasta na realizacao de algumas tarefas simples, das quais os efeitos

tambem sac), talvez, sempre as mesmos au muito prOximos de ser os mesmos, nao tern opor-

tunidade de manifestar seu conhecimento au de exercitar sua imaginacao nas descobertas

de recursos para eliminar as dificuldades que nunca ocorrem. Lie, naturalmente, perde, por-

tanto, o costume de tal esforco e, geralmente, torna-se tao idiota e ignorante coma é pos-
sivel para uma criatura humana se tornar (...) Sua habilidade no seu proprio negocio parece,
dessa maneira, ser desenvolvida a custa de suas virtudes intelectuais, sociais e conjugais. Mas,
em cada sociedade desenvolvida e civilizada, esse é o estado em que o pobre trabalhador,

ou seja, o grande grupo de pessoas, deve necessariamente cair, a menos que o governo in-

terfira a fim de impedi-lo".

Para financiar essas atividades governamentais, Smith recomendou a tributacao. Suas quatro

maximas para as impostos sabre bens sac) as que se seguem. Primeiro, as impostos deveriam ser pro-

porcionais a receita obtida sob a protecao do Estado. Isso foi uma drastica ruptura corn as impos-

tos regressivos predominantes naquela epoca. Segundo, as impostos deveriam ser previsiveis e uni-

formes para a epoca do pagamento, para a maneira de pagamento e para a quantia a ser paga.

Terceiro, as impostos deveriam ser cobrados no momenta e de maneira conveniente para o con-

tribuinte. Finalmente, as impostos deveriam ser recolhidos corn urn custo minima para o governo.

AS LEIS ECONOMICAS DE UMA ECONOMIA COMPETITIVA

Ao analisar a economia do mercado, Smith desenvolveu varias ideias que, mais tarde, as eco-

nomistas classificaram coma as leis econOmicas. Ja discutimos tres dessas ideias: a divis5.° do

trabalho, a lei do comportamento do interesse prOprio e a lei da vantagem absoluta no corner-

cio internacional. Outras leis incluem aquelas transacoes corn o valor e o preco; as salarios, as

lucros e as rendimentos; a funcao da moeda e da divida e o desenvolvimento da economia.

Valor

Em uma afirmacao em que apresenta o "paradox ° agua-diamante", Smith observou que ha dais

tipos de valor.

18.N.R.T. De moedas.
19.Smith, The wealth of nations, p. 616-617.



A palavra VALOR, como pode ser observada, tem dois significados diferentes; algumas vezes,
expressa a utilidade de um objeto especifico e, algumas vezes, o poder de compra de outros bens
que a posse desse objeto confere. Um deles pode ser chamado "valor de uso"; o outro, "valor de
troca". As coisas que tem grande valor de uso, geralmente, tem pouco ou nenhum valor de tro-
ca..N aqueles que tem grande valor de troca, às vezes tem pouco ou nenhum valor de uso. Na-
da é mais ntil do que a 4ua, mas ela raramente podeth comprar alguma coisa; raramente qual-
quer coisa pode ser obtida na troca por ela. Um diamante, ao contthrio, tem pouco valor de uso;
mas uma quantidade enorme de outros bens, geralmente, pode ser obtida na troca por ele20.

Smith nao solucionou o problema do paradoxo de valor. Isso teve de esperar os econo-
mistas posteriores que perceberam claramente a diferenca entre uma utilidade total do bem e
sua utilidade marginal. Smith direcionou sua atencao para o valor de troca, o poder que a posse
de um bem fornece para a compra de outros bens — seu preco "natural". A questao do que de-
termina o valor de troca de um bem ou, simplesmente, seu preco relativo, tem sido um dos fo-
cos centrais dos economistas desde que a economia de mercado se desenvolveu. Posteriormente,
os economistas fizeram a seguinte pergunta: "As perolas tem valor porque as pessoas mergulham
para acha-las ou as pessoas mergulham para acha-las porque elas tem valor?"

Smith, respondeu, basicamente, que as perolas (bens) tem valor porque as pessoas pre-
cisam mergulhar para consegui-las, ou seja, o custo da producao determina um valor de troca
do bem ou o preco relativo. Smith analisou primeiro o valor de troca em uma economia em es-
tado "recente e primario" 21 , que ele define como algo em que o trabalho é o Unico recurso escas-
so (o capital e a terra sao inexistentes ou sao bens livres). Logo depois, ele desenvolveu uma teo-
ria de valor para uma economia desenvolvida, em que o capital tinha acumulado e, ambos,
capital e terra, levaram a um preco positivo.

Teoria do valor do trabalho na sociedade primdria. Smith argumentou que, na sociedade em
que o trabalho era o Unico recurso, o valor relativo de um bem seria determinado pela quanti-
dade de trabalho necessaria para produzi-lo. Essa e uma elaboraco da "teoria do valor do cus-
to do trabalho" apresentada inicialmente por Petty (Capitulo 2). Smith escreveu:

Naquele est4io inicial e primthio da sociedade que precede a acumula o de estoque (de ca-
pital) e a apropria o da terra, a propor o entre a quantidade de trabalho necessria para
adquirir objetos diferentes parece ser a nnica circunstncia capaz de ditar qualquer regra de
troca entre elas. Se em uma na.o de caadores, por exemplo, custa normalmente duas vezes
o trabalho para abater um castor do que para abater um veado, um castor deveria, natural-
mente, ser trocado por dois veados".

Isso pode ser visto de outra maneira, de acordo com Smith. 0 valor de qualquer mer-
cadoria para uma pessoa que a possui, se ela desejar trocd-la por outras mercadorias, "é igual
quantidade de trabalho que ela exige de si para comprar ou dominar. 0 trabalho, portanto, e a
medida real do valor de troca de todas as mercadorias". Essa versao da teoria do valor de Smith,
algumas vezes, e classificada como sua "teoria do valor controlado pelo trabalho". Utilizando o

20. Idem, ibidem, p. 37.
21. N.R.T. Smith chamou de "economia prirrthria" o que hoje denominamos economia pre-capitalista.

; t 1-1 Tho 11,o,11-1, 1
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exemplo de Smith do veado e do castor, suponha que sejam necessarias duas horas para fazer a

armadilha e uma hora para cacar e matar um veado. Qual é o valor de troca de urn castor? Res-

posta: dois veados ou duas horas de trabalho. Ou seja, uma pessoa poderia trocar o castor por

dois veados (porque cada veado exige apenas uma hora de trabalho para o abate) ou poderia usar

o castor para ter o dominio de duas horas de trabalho. Em uma economia primaria, de acordo

corn Smith, o trabalho é o recurs° (teoria do custo do trabalho) e a medida (teoria do valor con-

trolado pelo trabalho) de valor de troca.

Teoria de valor em uma economia desenvolvida. Smith percebeu que o crescimento de ca-

pital invalidaria uma simples teoria do valor do custo do trabalho. Para entender o porque, ima-

gine duas mercadorias produzidas corn as mesmas recnicas de trabalho. Suponhamos que so-

mariamos todo o tempo exigido para obter cada mercadoria, incluindo o trabalho necessario

para produzir a materia-prima e o exigido para produzir os bens de capital usados na producao.

Vamos supor que cada mercadoria leve duas horas para ser produzida. Mas a mercadoria A —

digamos, o cultivo da batata onde ha terra fertil em abundancia — ride, requer virtualmente

nenhum capital para ser produzida. A mercadoria B — o fib de algodao por outro lado, re-

quer urn maquinario complexo e caro no processo de producao. Se uma libra de fib de algodao

e 10 libras de batata, cada uma exigindo duas horas de trabalho, poderiam set trocadas uma pela

outra no mercado, qual as pessoas produziriam? As batatas, é claro, porque elas evitariam altos

investimentos de capital e poderiam resultar no mesmo lucro pelo seu trabalho. Esse dilema sur-

gird quando discutirmos as teorias do valor do trabalho apresentadas por Ricardo e Marx.

Em uma sociedade na qual os investimentos de capital e os recursos da terra se tornam im-

portantes, disse Smith, os bens sera° normalmente trocados pot outros bens, por dinheiro ou

por trabalho a urn preco suficientemente alto para cobrir os salarios, os 
aluguéis23 

e os lucros.

Alem disso, os lucros dependerao do valor total do capital adiantado pelo empreendedor. 0 va-

lor real das mercadorias nab pode mais set medido pelo trabalho contido nelas. Entretanto, elas

tambem podem set avaliadas pela "quantidade de trabalho que podem, cada uma delas, corn-

prar ou dominar". A quantidade de trabalho que uma mercadoria pode comprar excede a quan-

tidade de trabalho incorporada na sua producao pelo total de lucros e de rendimentos.

A demanda, de acordo corn Smith, lido influencia o valor das mercadorias. 0 custo de

producao, os salarios, o rendimento e os lucros nab sao os Unicos determinantes do valor no

longo prazo. Essa é uma proposicao razoavel se nos a basearmos na hipOtese implicita de Smith

de que a producao expandird ou diminuird o custo fixo de produtos por unidade. A competi-

tividade reduzira os custos, incluindo o lucro normal. Qualquer aumento na demanda nab ele-
yard o valor porque os custos de producao de cada unidade de mercadoria continuam inaltera-

dos. Entretanto, se assumirmos o crescimento ou a diminuicao dos custos, o principio de Smith

se torna insustentavel. Se a demanda pelo produto crescer e se, conseqiientemente, a industria

expandir, ela produzird o bem corn um custo major, entao o prey) (valor) no longo prazo de

um item aumentard. Se o aumento de produtos resultar na queda dos custos pot unidade, en-

tao urn aumento na demanda levard a queda do preco do bem no longo prazo.

23. N.R.T. Da terra em que foram produzidos. Smith considera a renda da terra como urn rendimento dife-
rencial. Nesta obra, considerou-se como "rendimento".
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Preco de mercado

Como Cantillon, Smith fez a distincao entre o preco intrinseco ou natural de um bem e seu preco
de mercado no curto prazo. De acordo com Smith, ha valores comuns ou proporcionais de
salarios, aluguel e lucro em cada sociedade ou na vizinhanca. Ele os denominou valores naturais
de cada um deles. Quando uma mercadoria é vendida por seu preco natural, havera uma recei-
ta suficiente para pagar esses valores naturais de salarios, rendimento da terra e lucro. 0 prep
natural e o preco no longo prazo abaixo do qual os empresarios nao continuariam a vender seus
bens. Em uma situacao desesperada, eles venderiam os bens mais baratos, mas isso nao teria con-
tinuidade. Eles poderiam abandonar os negcios ou ingressar em uma outra linha de producao.

0 preco atual em que cada mercadoria e vendida e denominadoprep de mercado. Ele pode
estar acima, abaixo ou exatamente igual ao seu preco natural. 0 preco de mercado depende dos
desvios da oferta e da demanda e tendera a flutuar em torno do preco natural. Se o preco natu-

ral estiver acima, mais bens chegarao ao mercado, depreciando os precos. Se o preco natural es-
tiver abaixo, alguns fatores produtivos serao retirados, a quantidade fornecida caira e o preco de
mercado aumentara em direcao ao preco natural. Em outras palavras, a oferta e a demanda sao
determinantes fundamentais dos precos (valores cambiaveis), embora simplesmente provoquem
flutuac6es nos precos de mercado em torno dos precos naturais ou dos valores das mercadorias.

Smith tambem distinguiu o preco real de um produto do seu valor monetario ou do preco
nominal. Aqui, ele simplesmente repetiu Hume e outros, ao apontar que os aumentos no es-
toque de moeda da sociedade podem levar o valor monetario dos produtos e dos recursos a au-
mentar. Smith faz o leitor pensar que o preco real de uma mercadoria esta no seu controle so-
bre o trabalho e nao no seu controle sobre a moeda. A duplicacao dos precos nao aumentara o
controle de uma mercadoria sobre o trabalho se os salarios tambem duplicarem.

Salkios

Smith discutiu tres facetas de salarios: o nivel global de salarios, o crescimento de salarios sobre
o tempo e a estrutura de salario. A respeito das duas primeiras, ele empregou a teoria da reser-
va24 dos salarios.

Raramente uma pessoa que cultive a terra tem recursos para se manter até a 4)oca da colhei-
ta. Sua manuten o é geralmente antecipada pelo estoque de um senhor, o fazendeiro que a
empregou e que 11'o teria nenhum interesse em empre0-1a, a menos que ela estivesse dis-
posta a dividir o produto de seu trabalho ou a menos que seu estoque fosse substituido por
ele com um lucro25.

A ideia do fundo dos salarios significa que ha um estoque de capital de giro fora do qual os
salarios atuais sao pagos. Essa reserva consiste das economias dos capitalistas e e dependente da re-
ceita da producao e das vendas anteriores. Conseqentemente, essa reserva e determinada no curto
periodo, mas pode ser aumentada de um ano para o outro. Como visto na Equacao 5-1, a media do
salario anual depende do tamanho da reserva dos salarios em relacao ao ruirnero de trabalhadores.

Reserva de salarios 
Media do salario anual -

	

	 	 (5-1)
Ntimero de trabalhadores

24. N.R.T. Fundo destinado ao pagamento dos sakisios.
25 Smith. Thy wyalth afnßtianç n
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0 valor minim° dos salarios deve ser aquele que permitird ao trabalhador corn uma familia

sobreviver e perpetuar a oferta de trabalho. Mas, quando a demanda pelo trabalho aumentar,

os salarios ficardo acima desse minimo. 0 valor de crescimento da riqueza nacional determina

a demanda pelo trabalho e pelo salario por influenciar o tamanho da reserva dos salarios. Se a

riqueza de urn pals fosse grande, mas fixa, a populacao e, portanto, a oferta de trabalho even-

tualmente se multiplicaria alem das oportunidades de emprego e os salarios diminuiriam. Isso

explica a enfase dada por Smith sobre o actimulo de capital e o crescimento econornico. Smith

aprovou o aumento dos salarios que acompanhou o crescimento da economia, portanto opos-

se a doutrina do baixo salario do mercantilismo.

Essa melhoria nas condicoes econOmicas das classes sociais mais pobres deve ser considerada
uma vantagem ou uma inconveniencia para a sociedade? A resposta parece, a primeira vista,
muito simples. Funcionarios, trabalhadores e operarios de diferentes tipos formam a major
parte de toda a grande sociedade politica. Mas, o que melhora a condicao econOmica de
grande parte dessa populacao nunca pode ser considerado uma inconveniencia para o todo.

Certamente, nenhuma sociedade que tenha grande parte de seus habitantes pobres e mi-
seraveis pode ser prospera e feliz. Nao é nada mais alem da eqiiidade. Alem disso, aqueles que

alimentam, vestem e abrigam todo o grupo de pessoas deveriam ter uma cota da producao
dos seus proprios trabalhos para serem eles mesmos bem alimentados, vestidos e abrigados".

Alem disso, Smith disse que os altos salarios aumentam a saUde e a forca dos trabalhadores

e os estimulam a fazer seu trabalho melhor porque dao esperancas de uma vida melhor. Nos ter-

mos contemporaneos, esse conceito ficou conhecido como economias dos altos salarios ou saldrios
de eficiencia27

Smith tambem reconheceu que a barganha tem uma funcao no processo por meio do qual

os salarios sat) determinados.

Os salarios comuns do trabalho dependem, normalmente, de cada contrato, celebrado entre
[os trabalhadores e os empregadores] cujos interesses nao sac) os mesmos. Os trabalhadores
desejam ganhar cada vez mais e os patroes pagar o menos possivel. Os primeiros estao dis-
postos a negociar para conseguir urn aumento, enquanto os patrifies querem diminuir os
salarios dos trabalhadores".

Smith assumiu a existencia de uma sociedade corn liberdade perfeita, uma sociedade em

que todos eram livres para escolher e trocar seu emprego. Conseqiientemente, ele argumentou

que as vantagens e desvantagens de cada tipo de emprego seriam iguais ou tendiam em direcao

a igualdade. De acordo corn essa teoria da "equalizacao das diferencas", ou o que os economis-

tas contemporaneos chamam de diferenciais de salario de compensaciio, o valor real dos salarios

para diferentes empregos — a estrutura do salario — variaria de acordo coin cinco fatores".

26. Idem, ibidem, p. 78.
27. N.R.T. A teoria dos salarios de Smith é complexa. Simplificando, pode-se dizer que ele entendia que os
salarios sdo determinados pelas oscilacoes do fundo (reserva) e pelo crescimento da populacao.
28. Smith, The wealth of nations, p. 66.
29. Greg J. Duncan e Bertil Holmlund oferecem uma interessante discussao sobre as diferencas de equaliza-
cao de salario em seu artigo Was Adam Smith right after all? Another test of the theory of compensating wage
differentials. Journal of Labor Economics, n. 1, p. 366-379, outubro de 1983. Veja tambem R. F. Elliot e R.
Sandy. Adam Smith may have been right after all: a new approach to the analysis of compensating differen-
tials. Economic Letters, n. 59, p. 127-131, abril de 1998.
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ADAM SMITH E OS SALARIOS DE EFICIENCIA
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Em The wealth ofnations, Adam Smith vinculou os
salarios pagos aos trabalhadores com a produtivi-
dade do trabalhador. Ele declarou:

medida que a recompensa generosa pelo traba-
lho encoraja a reproduao, aumenta a atividade
das pessoas comuns. Os salarios dos trabalhadores
sao o estimulo da diligencia que, como qualquer
outra qualidade humana, melhora em proporao
ao estimulo que recebe. Meios de subsistencia
abundantes aumentam a resistencia corporal do
trabalhador, e a esperana confortante de melho-
rar sua posiao e de ter um fim de vida facil e com
bastante recursos o anima a usar essa resistencia
para fazer o melhor. Onde os salarios sao altos,
portanto, vamos encontrar os rrabalhadores mais
ativos, aplicados e eficientes do que onde os
salarios sao baixos'.

Posteriormente, Smith apontou que os
ourives e os joalheiros recebem altos pagamentos
"por conta dos metais preciosos que Ihes sao con-
fiados".' Smith quer dizer que o pagamento deles
deve ser suficiente para dissuadi-los de fugir com o
ouro e as jOias!

A associacao de Smith entre o pagamento e
o desempenho do trabalho tem encontrado sua
moderna expressao em um grupo das contem-
poraneas teorias dos saldrios de 

eficiênciac. 
Um

grupo dessas teorias sugere que alguns empre-
gadores pagam mais do que os salarios de mercado
— salarios de eficiencia — para reduzir as faltas
dos empregados e a rotatividade de trabalhadores,
as quais diminuem a produtividade e a rentabili-
dade das empresas. Os trabalhadores evitam o des-
cuido e a evasao do trabalho para garantir seus em-
pregos de altos salarios. Essa reducao das iFaltas
aumenta a produtividade de cada trabalhador. Da
mesma forma, ao receber o salario de eficiencia, os
trabalhadores estao menos propensos a abandonar
seu emprego para arrumar outro. A reducao da ro-
tatividade aumenta a media da produtividade da

a. Smith, Wealth of nations, p. 78.
b. Idem, ibidem, p. 96.
c. George A. Akerlof e Janet L.Yellen (eds.) resumem
essa teoria em Efficieng wage models of the labor mar-
hpt Camhriclo-e

.
 Caml,rirlo-e I Inivercirv Precc 1 cl,R6,

mao-de-obra das empresas por causa da baixa pro-
porcao de novos treinamentos.

A teoria do salario de eficienciad aparente-
mente ajuda a explicar o desemprego friccional'
e ciclico. Os salarios de eficiencia atraem mais can-
didatos aos empregos do que os empregadores
querem contratar. Mas, em vez de arrumar empre-
gos diferentes, esses candidatos preferem conti-
nuar desempregados ate que os empregos que pa-
gam os salarios de eficiencia se tornem disponiveis
por meio do desgaste normal. Portanto, o desem-
prego esperado acontece e o desemprego friccional
aumenta.

0 salario de eficiencia tambem pode con-
tribuir para abaixar a inflexibilidade do salario.
Quando a demanda por seus produtos cai, empre-
sas que pagam salarios de eficiencia relutam em re-
duzir o pagamento — esses cortes salariais podem
nao sO encorajar as faltas, mas tambem poderiam
aumentar o nnmero de demiss6es. Sao incluidos
nessas rotatividades os trabalhadores mais efi-
cientes com os quais as empresas tem investido
grande nUmero de treinamentos de trabalho. 0
aumento das faltas e da rotatividade induzido pe-
los cortes salariais fragiliza a produtividade.

Os salarios de eficiencia, portanto, podem aju-
dar a direcionar o declinio das demandas em geral
para os declinios nas producOes reais. Isto e, tais
salarios podem ajudar a explicar melhor o porque do
emprego e da producao do que a queda dos precos,
tipicamente, durante as recess6es. Ao deparar com a
baixa demanda, as empresas preferem cortar a pro-
ducao e demitir os empregados menos eficientes e
pouco instruidos a reduzir os salarios de eficiencia dos
trabalhadores que ainda sao seus empregados. Assim,
as principais quedas na demanda agregada podem
produzir recessOes e um alto indice de desemprego.
Ironicamente, as ideias incompletas de Smith sobre
os salarios de eficiencia tem sido propagadas de
maneiras que questionam a ideia geral de Smith da
economia auto-reguladora e plenamente empregada.

d. N.R.T. Smith refere-se a como o desemprego do
trabalhador é afetado pelo salario percebido.
e. N.R.T. Desemprego friccional causado pela troca
AP emnrecrn CIP nlcrlInQ rt,1-,n11-1nrInrc,
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• A agradabilidade do trabalho. Smith argumentou que, quanto mais arduo, mais sujo, mais de-

sagradavel e mais perigoso o trabalho, maiores os salarios pagos, sendo todos equivalentes.

• Custo da aquisicao do conhecimento e das tecnicas necessarias. Smith apontou que uma

maquina cara tern de produzir urn retorno que cubra o seu custo inicial e os lucros sobre o

investimento. De maneira similar, ele disse, os ganhos das pessoas devem pagar pelo custo de

sua educacao e de seu treinamento e ainda fornecer uma taxa de retorno sobre o investi-

mento. Aqueles empregos que exigem mais educacao e treinamento pagarao salarios mais al-

tos do que os empregos que nao exigem educacao e treinamento. Essa embrionaria teoria do
capital humano e ainda uma outra contribuicao de Smith para o pensamento economic° con-

temporaneo30.

• Regularidade do emprego. Smith afirmou que, quanto menos regular o trabalho, major é o

salario. Em razdo de a maioria dos trabalhadores preferir o trabalho regular ao irregular, os em-

pregadores devem pagar urn bonus, na forma de salario de compensacao, aos trabalhadores

que enfrentam o desemprego real e o risco de perder seu emprego.

• Grau de confiabilidade e responsabilidade. Aqueles individuos, como os ourives, os joalheiros,

os medicos e os advogados, em quem muita confianca é depositada, receberao salarios mais al-

tos do que as pessoas que tern trabalhos que exigem menos responsabilidade e conflabilidade.

• Probabilidade ou improbabilidade de sucesso. Aqueles que sao bem-sucedidos nos trabalhos

em que ha um grande risco de fracasso receberao salarios mais altos do que as pessoas que sao

empregadas em trabalhos caracterizados pela baixa probabilidade de fracasso.

Lucro

Devido a exposicao ao risco da perda de cada investimento, disse Smith, a taxa mais baixa de

lucro deve ser alta o suficiente para compensar tais perdas e ainda deixar urn excedente aos em-

presarios. 0 lucro bruto inclui a compensacdo por qualquer perda e excedente. 0 lucro liqui-

do ou limpo d o excedente exclusivo ou, em outras palavras, a receita liquida do negocio.

Nos 'Daises que estao avancando rapidamente na riqueza, a competitividade entre os nevi-

cios dim inui o valor do lucro.

Quando os estoques de muitos mercadores ricos estao direcionados para o mesmo negocio,

a competitividade miitua naturalmente tende a diminuir seu lucro e quando ha urn aumen-

to no estoque em todos os diferentes negocios de uma mesma sociedade, a mesma competi-

tividade deve produzir o mesmo efeito em todos".

A baixa taxa de lucro em economias em rapid° desenvolvimento deve compensar os altos

salarios. Os paises desenvolvidos, portanto, devem vender os bens tdo barato quanto seus vi-

zinhos mais pobres, que devem ter valores mais baixos de salario.

Os economistas classicos, geralmente, ndo consideraram o juro como uma divisao dis-

tributiva separada; ele era considerado simplesmente uma deducao do lucro. As taxas mais

30. Para uma elaboracao dessa ideia, veja Joseph J. Spengler. Adam Smith on human capital. American Eco-

nomic Review, n. 67, p. 32-36, fevereiro de 1977.
31. Smith, Wealth of nations, p. 83.



baixas de juros devem ser um pouco maiores do que as perdas que, algumas vezes, ocorrem por

meio de emprestimos. Os juros que o tomador pode suportar pagar sTo apenas proporcionais

ao lucro liquido ou limpo, e o valor deve ser, geralmente, mais baixo do que o valor do lucro

para induzir o tomador..ik medida que os lucros aumentam, os tomadores procuram por mais

dinheiro e a taxa de juros aumenta, e à medida que os lucros diminuem, as taxas de juros tam-
bem diminuem.

Renda"

Smith apresenta v.rias teorias de renda, das quais nenhuma esth concluida ou totalmente pre-

cisa. Lembre-se de que David Hume tinha criticado a afirma o de Smith de que o aluguel da

terra estabelece o preco dos bens produzidos pela terra. Mas, nessa discusski, Smith estava exa-

minando os componentes dos precos das mercadorias em geral. Quando as mercadorias s'a'o ven-

didas, a receita deve cobrir os sabsios, o aluguel e o lucro. De onde mais a renda poderia vir?

Mas, em outras partes de seu livro, Smith aderiu à perspectiva de Petty (e Hume) de que

os pre9ps da produco agricola determinam o aluguel que o locador pode cobrar. A renda, disse

Smith, "e o pre9D pago pelo uso da terra". É o pre93 mais alto que o locathrio consegue pagar

depois da dedu0o dos salários, do uso e do desgaste do capital, dos lucros medios e outros gas-

tos de produ o. A renda, portanto, e um excedente ou um residual. Os altos precos de produ-

to rendem altas rendas, e os baixos preos rendem baixas rendas. Nessas afirmac5es, Smith segue

a mesma linha analitica que Ricardo, mais tarde, utilizou para desenvolver sua linha diferencial

de renda. Mas, a teoria de Ricardo se apoiou na lei dos baixos rendimentos que Smith rik) apli-

cou à agricultura. Isso e surpreendente, pois Petty e Turgot tinham declarado o conceito ante-

riormente e o prOprio Smith evidenciou um entendimento rudimentar disso na discusso do

prNo do peixe. Mas Smith seguiu outras linhas na tentativa de explicar a renda, inclusive ven-

do-a como um retorno do monopOlio e como um custo de oportunidade do uso da terra para

um propOsito do que para outro. Nenhuma dessas tentativas produziu uma teoria de renda com-

pleta, precisa e especial que se parecesse com a que Ricardo ofereceu posteriormente.

Juntas, as opini5es de Smith sobre os salios, os lucros e as rendas constituem uma ten-

tativa de formular uma teoria da distribui o funcional de renda (divis5o de fator). Embora in-

completa, a an.1ise de Smith certamente foi superior às teorias de distribuico apresentadas pe-

los fisiocratas.

A funOo da moeda e da divida

Smith estabeleceu a tradic.o dassica de enfatizar a importhncia da moeda. Certamente, a moe-

da é vital como um meio de pagamento, pois sem ela os negOcios seriam algemados a um sis-

tema de mercado de trocas. Mas a prOpria moeda nada acrescenta aos produtos ou à riqueza de

uma sociedade. Ela facilita a circulac-ab dos bens, mas e a produco deles que constitui a riqueza.

Embora as moedas de ouro e de prata que circulam sejam uma parte valiosa do capital do pais,

elas s5'.o estoques mortos, rth.'o produzindo nada. Essa Ultima viso e a mais recente contribu4o.
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Os economistas modernos excluem a moeda de sua lista de recursos econornicos porque, como

tal, moeda nao é produtiva.
Os pontos de vista de Smith sobre a moeda sao claramente opostos aos dos mercantilistas.

Se a funcao da moeda é servir como urn meio de troca, entao o papel-moeda geraria o mesmo

resultado que o ouro e a prata, exigindo menos esforco para produzir. 0 ouro e a prata, disse
Smith, sao como uma estrada que, sem ser produtiva, permite que os bens sejam trazidos para
o mercado. As transacoes bancarias economizariam o trabalho de producao do ouro ao fornecer

o papel-moeda, como urn transporte que, pot meio aereo, economizaria a terra que poderia ser

usada para outras coisas. Desde que o papel-moeda fosse resgativel em ouro, uma pequena reser-
va de metal seria suficiente.

Os mercantilistas argumentam que as mercadorias de consumo sao logo destruidas, en-

quanto o ouro e a prata sat) mais duraveis. Smith perguntou se poderiamos considerar desvanta-

josa a troca de utensilios ingleses por vinhos franceses: poderiamos aumentar nossa oferta de potes

e panelas em uma proporcao consideravel, mas precisamos apenas de uma oferta limitada de
utensilios. Entao, assim é corn a moeda. Precisariamos apenas de uma certa quantidade para cir-

cular as mercadorias, e urn excesso é desnecessario e vamos preferir exporta-las a deixa-las ociosas

em casa. A contestacao de Smith da enfase exagerada que o mercantilismo dá a moeda, entre-

tanto, ignorou as qualidades especiais desse metal. Por ser um meio universal de troca aceitavel,

a moeda, ao contrario dos potes e das panelas, pode ser gasta para inUmeros propcisitos.

Smith condenou o crescimento da divida pUblica e os valores exigidos para pagar os juros

sobre ela. A opinido dos muitos economistas contemporaneos de que uma divida mantida in-
ternamente e de pouca conseqUencia economica, porque devemos a ncis mesmos, foi defendi-
da na epoca de Smith. Ele respondeu da seguinte maneira:

No pagamento dos juros da divida publica, tern sido dito que e a ma° direita que paga a es-
querda. 0 dinheiro nao sai do pals. E apenas uma parte da receita de urn grupo de habitantes
que é transferida para outra, e a nacao nao fica nem urn pouquinho mais pobre. Essa apolo-
gia e, de urn modo geral, constatada no sofisma do sistema mercantil".

Smith temia que as altas taxas necessarias para pagar os juros sobre a divida induzissem os
mercadores e os fabricantes a investir seu capital fora do pals em detrimento do pals natal. Co-
mo escreveu antes do desenvolvimento dos ciclos recorrentes de negocios, ele nao previu a prati-
ca contemporanea dos gastos corn o deficit como uma alternativa para neutralizar as recessoes.

Assumindo o pleno emprego, Smith percebeu que a divida do governo e os valores dos juros
representavam recursos que poderiam ter sido usados produtivamente pela iniciativa privada se
o governo rid() os tivesse desviado para seu prOprio uso. Corn os governos militaristas, corrup-

tos e esbanjadores muito distantes das pessoas e parciais aos interesses particulares, o desvio de
recursos tido era Util a sociedade.

Smith, melancolicamente, previu que o crescimento das dividas provavelmente arruina-
ria, no longo prazo, todas as grandes nacoes da Europa. A divida britanica que tanto o preo-
cupou era de 129 milhoes de libras britanicas, cada libra hoje valendo aproximadamente urn
Mar e 50 centavos.

33. Smith, Wealth of nations, p. 742.



0 desenvolvimento econdmico

Smith viu a economia como um crescimento e um desenvolvimento econOmico global e acen-

tuado. A Figura 5-1 resume os varios elementos constituintes da teoria do crescimento econOmi-

co de Smith.

Diviskn do
trabalho

AcUmulo
de capital

V V
Incremento da
produtividade

Incremento da
reserva de sal rios

V
Incremento da Sal rios

produeo nacional mais altos

V
Incremento da

riqueza da nac"a'o

Figura 5-1 A teoria do desenvolvimento econOmico de Smith
Smith afirmou que a divis'ao do trabalho estimula o actimulo de capital (seta a) e que os dois trabalham jun-
tos para aumentar a produtividade do trabalho (setas b e c) . 0 crescimento na produtividade do trabalho au-
menta a produa- o nacional (seta d), que amplia o mercado e justifica a distancia entre a divis5.0 do traba-
lho e o actimulo de capital (seta J). Como um resultado do actImulo de capital, as reservas de salarios
crescem (seta g) e os salarios aumentam (seta b). Os salarios mais altos motivam o crescimento ainda maior
da produtividade (seta i). 0 crescimento da produo nacional aumenta o ntimero de bens disponiveis para
o consumo, o que, para Smith, constitui a riqueza de uma ng-ao (seta e).

Como indicado pelos dois ret'angulos superiores no diagrama, Smith via a divisao do tra-

balho e o aclimulo de capital como fatores primarios que promovem o crescimento de estoque

da riqueza de uma nacao. Nessa perspectiva, note a seta a que liga esses dois retangulos. Smith
descobriu que a divisao do trabalho possibilita a introducao de maquinario para aumentar a

produtividade das pessoas. Quando um trabalhador individual fazia sozinho um par de sapatos

completo, nao havia nenhuma maquina para fazer o trabalho, porque era muito complicado.

Mas quando a produao de sapatos foi dividida em uma serie de operacies mais simples, as fer-

ramentas e as maquinas puderam ser inventadas para substituir o servico braçal. A seta a apon-

ta apenas em uma direao porque Smith nao reconheceu que a nova tecnologia freqentemente
cria novas ferramentas e equipamentos que provocam a divisao do trabalho. Smith via a entra-
da de capital como, principalmente, um resultado da divis'ao do trabalho.

0 crescimento da especializacao do trabalho age em conjunto com um aumento do es-

toque de capital para elevar a produtividade (setas b e c), que, por sua vez, aumenta a produao
nacional (seta d). A grande produao nacional permite um grau de consumo mais alto em uma

A  - - - -
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Como indicado pela seta f, o crescimento da producao nacional expande ou amplia o mer-

cado, permitindo mais especializacao do trabalho. E por essa razao, nao pela razao dada pelos

mercantilistas, que o mercado internacional é importante, disse Smith. 0 grau mais alto da pro-

ducao nacional tambem permite um maior acumulo de capital, pois nem toda producao con-

siste de bens de consumo. Nota-se, entao, que o ciclo de eventos que promove o crescimento

economic° se repete.

E como uma pessoa comum pode ter exito nesse processo? As setas g e h do lado direito

da Figura 5-1 nos dao a resposta de Smith. Como observamos anteriormente na Equacao 5-1,

o aciimulo de capital amplia as reservas de salarios pelas quais a mao-de-obra é paga. Se esse

crescimento nas reservas de salarios excede o crescimento no numero de trabalhadores, a media

dos salarios aumenta. Alem disso, os salarios mais altos podem melhorar a saiide e a vitalidade

dos trabalhadores e aumentar sua produtividade (seta i). Posteriormente, os economistas clas-

sicos presumiram que os trabalhadores tendem a receber o minim() de subsistencia e, portant°,

nao tern nada a ganhar corn o desenvolvimento da economia. Esse tido era, certamente, o pon-

to de vista de Smith!

Smith falou de urn fator adicional que poderia dar um incremento ao aumento da pro-

dutividade e ao crescimento. Aguela era "uma distribuicao mais correta de emprego". Aqui,

Smith fez uma distincao entre o trabalho produtivo, que acrescenta valor ao produto, e o tra-

balho improdutivo, que tido o faz. 0 emprego produtivo acumula trabalho em um bem tangl-

vel que tern valor de mercado. 0 trabalho improdutivo e aquele investido em servicos ofereci-

dos, que nao resulta em bens tangiveis disponiveis no mercado. De acordo corn Smith,

trabalhadores improdutivos incluem reis, soldados, sacerdotes, advogados, doutores, escritores,

jogadores, palhacos, musicos, cantores de Opera, dancarinos, e assim por diante. Entre os tra-

balhadores produtivos estao "os artesdos, os fabricantes e os mercadores".

Para os economistas contemporaneos, parece estranho que Smith dissesse que a pessoa que

faz um recital de piano ptiblico fosse improdutiva e aquela que imprime os ingressos fosse pro-

dutiva. Para Smith, teria parecido estranho que nos, em nossa conta da renda nacional, dissesse-

mos que os pagamentos aos empregados, aos militares, aos anunciantes e aos medicos sac, acresci-

mos a renda nacional. Mas, para entender Smith, deverlamos olhar para o problema mediante o

seu enfoque no actimulo de capital e no crescimento economic°. Para ele, os bens materiais po-

dem ser acumulados e, portanto, sac) meios potenciais do aumento da riqueza. Hoje, ate mesmo

os bens de consumo podem ser usados para apoiar os trabalhadores no futuro, permitindo, desse

modo, que eles trabalhem e produzam os bens. Mas os servicos sao apenas momentaneos. Eles

desaparecem nos atos simult'aneos de producao e de consumo e nao podem ser acumulados.

Desse ponto de vista, eles sao improdutivos, embora sejam, de fato, Oteis. Contudo, no sentido

moderno e do termo produtivo, Smith, evidentemente, cometeu um erro. Esse erro de pensa-

mento ainda e comum nos dias de hoje. Alguns observadores da epoca contemporanea, por exem-

plo, parecem lamentar o declinio secular no emprego nas fabricas em relacdo ao emprego nas in-

ddstrias de servicos. Frequentemente implicita na sua preocupacao esta a ideia de que os

prestadores de servicos nao sao produtivos, enquanto aqueles que produzem os bens o sao. Os

dois grupos de trabalhadores sao produtivos e estao ajudando a produzir alguma coisa de valor.

0 aumento na proporcao de servico da producao interna simplesmente reflete urn aumento re-

lativamente major na demanda da sociedade pelos servicos do que pelos bens fabricados.


