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Li com mt!ita sati fação a tmducção que fez do
pl'ecioso livl'inho de W, lanley JevollJJ o1Jl'e Economia
Politica,

Vae emfim fiCai' em'iq!~ecida a Bibliotheca do Ensino
Intuitivo com mai este livro intel'essC/,nte e tLtil.

As doul1'inClJJ economicC/ Imsinadas p lo pj'ofessor da
Unive'l'ífidade de Londl'es, são ClJJ mais sàJJ e1'0/' isso consi
del'o o Setl tl'abalho, vel'tendo-ClJJ pm'a o portuguez, como
l'elevante el'viço pl'estado especialmente ás nossas claJJses
pl'oletarias, que neste livrinlw podem aprender as noções de
Economia Politica, de que tanto pl'ecisam pam a pmtica
da vida,

O que escreVetl Stanley sob/'e capital, tmbalho, sala
l'io, paredes de operarios (g1'eves), moeda, cambio, impostos,
funcções do governo, etc., são as que mais convém ditf~mdil'

pelo povó,. pOl'que encen'mll os verdadeiros p1'incipios da boa
O1'ganisação da ociedaele, tanto industl'ial como civilmente.

E' bem ve/'dade que algumas idéas se enconkam no
livrinlw mais especialmente apl'opriadas á sociedade ingleza,
com seus costtones ca1'acte1'isticos,. isto, pOl'ém, e1n nada
diminue a utilidade e o interesse da exposição,

Que os dezeseis capitlLlos deste verdadeiro Mamlal
de Eco1/omia Politica sejam lidos e j'elidos, eis o ardente
desejo do vosso

eLtt.O , Cl'.o e aelm:ú'ador

José AgostillJw dos Reis
J,ente de Economia PolJticn, Direito Adminis&rati\'o e

Estatl tio" da Escola Polyleohnica.
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PREFACIO

E crevendo este opusculo tive em vi ta apro-
entar a que tões de que trat.'t a Economia Po

litica debaixo de uma forma adequada á ln b'u
cção elemontar. Como profes 01' do Collegio Owen
era do meo dever, de accordo com as doutrinas
de Cobden sobre Economia Politica, instruir uma
classe de normalista, de modo que pudessem
mai tarde propagar o ensino de ta importante
sciencia l)oJa escolas elemental'e, Indubitavel
mente é este o meio mais facil para a divulgação
do conhecimento sobre que tões ele economia
politica a todas as ela ses d~ sociedade e de uma
maneira eflicaz. Da falta de conhecimento des
ta questões emanam. o majore prejuizo sociaes
-choques e sobre altos elesa trosos, opposiÇe'lo ao
aperfeiçoamento, imprevisão, destituição. caridade
mal compl'ehendida e desanimo m muita me
dida bem intencionadas. Ha mai de qUal'enta
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annos que a Srn.1l Martineau popularisa continua
mente varias questões de economia politica em
seos admiraveis contos. Por esse mesmo tempo,
o arcebispo Wbately se tem mostrado muito eDl
penhado com a necessidade de se ministrar á
infancia os conhecimentos desta materia. oh
este ponto de vista prepaTei as «Lições faceis
sobre finanças» das quaes muitas edições têm
sido esgotadas. Quando menino adquiri as mi
nhas primeiras idéas sobre economia politica nes
sas lições, de cujo prefacio transcrevo as notas
de Whately: «Os prolegomenos concernente ao
perfeito conhecimeuto desta sciencia pódem, e
tem-se verificado pela experiencia, ser communi
cados mesmo a infancia.. Aquelles, entretanto, a
quem é confiada a missão de conduzir, proteger
ou promover a educação, devem consideraI-a uma
materia de não pequena importancia para insi
nuar cedo, noções justas sobre questões com as
quaes todos terão necessidade mais tarde ele ser
praticamente versados, e nas quaes nenhuma classe
de individuas, desde os mais altamente colloca
dos até os mais infimos, póde, e pelo DleDOS em
um paiz como este, pe 'manecer na ignoraDcia ou
no erro.» estes ultimas annos opiniões eme-
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lliantes t~m sido sustentadas e esforços executa
do por William Ellis, prof. W. B. Hodgson, Dr.
John Watt, Templar e outros e varias experien
cias parecem confirmar tanto a neces idade como
a pos ibilidade de e pôr em pratica o en ino
preconisado por Wbately. Porém é eYidente que
uma da condições d uccesso para taes esforço
é a obtenção de um livrinho accommodado ao
objecto em que 1;.1:0. Confiando na experiencia
de uma dezena de anno di pendido em leccio
nar em Manche ter, di puz actualmente as mi
nha lições da forma mais simples que a na
tureza do a sumpto parece ofl'erecer digna de
con ideração.

Espero que este livrinho' po sa tamhem servir
como meio de transição para o conhecimento da
sciencia aos leitores de um certo desenvolvimento
intellectual, os guaes até a presente data tenham
se descurado do estudo da economia politica.

Em razão dos estreitos limite. do 1;.'1. minha
exposição era impossivel tratar toda a sciencia
ele lun modo satisfactorio. Por es e motivo om
mitti inteiramente algumas partes da economia
politica e passei sobre outras summariamente.
De ta forma r ervei o maior espaço para tratar
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de questões como a Producção, a Divi 'ão do Tra
balho, o Capital e Trabalho, Liga -operaria, e
Cri es Commerciaes, as quaes indubitavelmente
mai iutere sam e aproveitam aos leitores desta
obl'illba.



ECONOMIA POLITICA

CAPITULO I

1. O que é Economia Politica? A Eco
nomia PolJtiea rl'at, da rigue"a da nacõe'
indaga da, all'a qu tornam um ptÜZ mai ri o
e mai.' pro p )'0 do que outro, Tem ella por fim
en inar o lU d, 1110, praticar par'a qu um
po,o em 1'0 'lU, o Pf), a aclquil'il-os o mais po -
i, 1: e para ClU ada indivi duo po a, em r gra

geral, er bem r mun ea lo pelo s u h'abalho. Outra
ci ncial-o", ootr tanto on 1'1' m para o me mo

fim, A mechani a mo'ü'a-nos como pocl mo ob
ter a força como cl vemo mpregal-a no mo
vimento das macbina '. A bimi a nsina-no a
obt r a ubstan ia utei, - como por ex mplo
magnifica' tiutuJ'a ) p rfum o]eos podem ,er
extrabielos ele mepbiticos l' 'ieluos gazo o~. Aa tl'O
nomia é neces arja a na, gar,'ão elo oceanos.
A geologia llO guia na p qui a elo anã de
pedra dos metaes.

1
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Varia sciencia concorrem tambem para pro
mover o bem estar da hllluanidade. A jmi. pru
dencia e occupa do direito legitimo da gen
tes e do modo pelo qual podem er melhor de
finido_ e ganilltido por lei ju. tas. A pbilo opilia
politica inquire da cli:fferente formas de gov mo
e vantagen relativa. A hygiene determina a
causa das doença. A estati tica renne todas as
e pecies de factos relativos ao tado ou com
munidade. Utili amo-nos de toda e, ta ci ncias
com o fim de adquirirmo mal. . ande, riqu za e
sabedoria.

Porem a Economia politica é di tincta ele
toda as outra ciencia e trata da propria 1·iquexa,.
e11a inquire da sua nattueza; como podemos con
sumil-a da melhor forma quando a tiyermos
adquirido; e qual o partido que devemo. tirar
das outra sciencia para conquistal-a. Muitos
censmam a ecouomia politica pelo facto de só
trata1' da 1'iquexa' dizem que ha muitas oub..a
cousas melhores do que a riqueza, t.'le como a
virtude, o afi'ecto e a generosidade. De. ejariam
que e tuda emo de preferencia estas bella quali
dades á simples riqueza. Um individuo póde
augmentar a sua fortuna por meio d!3 um tra
balho a siduo e viver mi eravelmente obre o ouro
como um usurario. Ora, como é preferivel ga tar
a riqueza em beneficio de pareutes, amigos e do
povo em ger~ concluem por condemnar a cien
cia da riqueza.



c1'iti o não cOlllprehen lem qual o
'ciencia omo a econonila politica.

Nã vêm qu em no, o e ·tudo. deyemo tratar
de cada cóu a p l' sna vez. Jão podemo apren
der toda. a ciencia o iae ao lU ,mo tempo.
Ningnem di c 1're obr a tI' nonua para ó tratar
da tl' lia ou bI' math matica para ó e
occnpar com O nUll1el'O~ e quantidade. ,'a'ia
muito cmi . o trata lo elementar qne accu
pa,' ao me mo t mpo el a h'on 1ma, g ologia,
chimica plly ica phy i 1 gia t. Ha muita
ciencia phy i a' e tambem muita ciencia 0

ciae" por 111 ca la uma h'ata de que tõe que
lhe 'ão pe uliare não de a, Lllnptos g ra

2. Erros sobre Economia Politica. Muitos
erro con l'll nt. á ciencia que vamo consi
derar ão ommettido por aquelles que ele\'""eriam
melhor conhec l-a. E ·te. elTO partem muitas
v ze daqneUe que julo'am onhecel-a. em ja
mai,-' tel-a e tndado. Ordinariamonte nenhum in
dividuo li bom en o Henturar- 'e-á a contra
dizer LUll ohimico ohr himica, on a um astro
fiomo obre eclip e, on ain la a um geologo
obre rocha e fo ·ei. Mas ca la mil tem a sua

opinão ele qualqueI' fOI'ma. ob1'e um máo negocio,
sob1'e o eifeito de um elevado ala,rio, sobre a
peno a en. teneia snpportada por um trabalho ba
rato, ou obre qnaesqner da oentena d qne tõe
de importancia oeia!. Não occorre á imaginação
de nenhlillla pessoa que e sas que tões são

l'



realmente mai difficei~ el "'e compreheneler do
que a chi mi a, a a"tron mia ou a g ologia e <Iue
o e tudo de lUna exi tencia int ira nâo é bastant
para habilitar-Do a falar c III eguranr,a a r -
peito. Alem di '0 aquelle, que nlUl a e tuda

ram economia politica 'ão ol'llioariam nte os mai
ou aelo .

Ofacto é que a .. 'iJn como an ti e;a 111 nte a . ,ci nci as
phy ica eram ]e pre..aela" elo l1Ie 'mo modo actual
mente ha uma . p ci ele tulta a"er ão e impa
ciencia para com a ec nomia p liti a. hom 111

el . eja sempre acompanbar os os pr prios in'tiu to
prejuizo' e inquieta-se qnando 6 ael, rtidQ que
praticou ju tamente o que co oucillzirá a um fim op
posto ao qu pr t nelel'a, Tom mo' o ca o la pre
tendida cha1'iclade Ha muita p s..oa' cuari
tatiya. que pen am " r uma Yirtud dar e 'molas
ao pobr lue Ih'a, pedem ,em onsiel rar nas
con cquencias proeluzida.. ne es individuos, Con
templam o prazer elo lU n lig lU receber a
e J1llla ma. não con iel-ram no.. outros tleito",
e principalmente que o, mendio'o tornam-se maio
numeroso' elo que a princiI io. li maior pal't
do a, o· ele indig ncia e crime que a toalmcnte
appar em têm ua origem na má entendiela
charielaele elo tempo, pa....ado , a qual cou OlTell
para qlle uma, granele part.e do povo m' se"e na
inclifferença, imprevielencia e ocio..idaele. A eco
nomia politica elemon tra que em.vez d.e darmos
uma e 'mola ao acaso elevemo, eelllClu' PO\-O,
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que a clzaridade deve ser ?'ealmente a cha?'i
dacle e q~be não deve pre:i~bdica?' áquelles aquem
ella qu.er soccorrer. E' elTon o o pen ar
mo que até aqui muita ele graç,a. tenham ido
occa. ionada por aqueDe que ó desejaram PTa
licar o bem.

E' lamentavel alem di o: que milhal', ele
pe, oas proclU'em melhorar .ua' po. içõe por
meios, que jn tamente têm um eft' ito cont.rario,
pela gré,e: re istinelo á introducç'ão da ma
china e tentan lo por ,a1'io modo. impedi]' a
proelncção da J:iqneza. O. operarios pr tendem
fazer nIDa conomia politica a eo modo: ltnerem
tornar- o ri o e quivanflo- e a procluzu' muita
riqu za. Alem eli o ob ervam o efi' ito imme
diato do que produzem porem não consideram
na can 'eqn ncia futura. O me"mo a ont ce
com o qlle tão cio Line Cambio. Com a Ingla
terra temos enfim aprendido os bon resultado
do cOIDmercio livre. Em outros paize, e at
na, colonia' au tralianas, aincla ha a lei para
tornar o PO\70 JUais rico, prohibindo-o de e apro
veitar do' ablllldante produ tos ele outro paize.
Cu 'tamo' a acreditar actnalmente qlle a )'iqueza
eleva . er augmontada com a .'lla propria produ
cção quando póde er mai facil e abl1J1dante
mente produzida. Cada praça do commercio,
cada cidade, cada nação, leve fomecer o que
pnd rodeI' maio barato e a oub:a mercadorias

I de,em er comprada no logare onele po sam
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em identidade ele condiçõe ser obtida mai
facilmente.

A ec uomia politica no eu iDa a prever com
certa antecipação o effeito imm diato do que
prati amo e a procurar o bem de toda a com
1l1uuidade e ainda o de todo o genel'o humano.
A pro peridad actual da Inglaterra é em gTande
parte dvida á ciellcia que Adam nlith divul
gou na na «Riqueza da r açõe ». Elle no
en ina o .-alor do Livre Trabalho e do I/im'e
Commereio) e alTora um eculo elepoi da pu
bli açào do eu grande iin-o não convem que
induzamo inutilmente o povo a actual' no
. entido oppo to á. ua hçõe. E' c rto que,
si o pOL'O de conhecer wna verdadeira econo
mia polit'ica., tO/17Cl?'á 'uma falsa pela p1·opria.
A vi to disto é ie urg ncia imperiosa que nin
lTuem, homem ou mulher, cre ça em adquirir
algun. conhecimento da sclencia qne vamos
estudar.

3. Divi ão {la ciencia. Oomeçaremo e ta
belec nela a ordem egnndo a qual os d.ifl:erentes
ramo ou divi õe da ciencia economica ão
con 'iderado ne te pequeno tratado. Primeira
mente devemo dizer em que consi te a riqueza
o a umpto de ta ciencia. Em 'egundo logar
devemo' indagar como é a riqueza ú ada
ou consumida, ob ervaremos que cou 'a alguma
pode er con. id raela riqueza, ameno qu eja
applicada em alg'LUll emprego, e antes de tomarmo-



no. ricos dev mos saber em que podemos ffi

pregar a riqüeza. Em ter eiro logar, orno' le
vados a c o. id l'ar com relação a riqL16za a sua
pl'oclLwção ou exi tencia' e como finalmente tendo
sido produzida, distribuida p la' diver,:'a, las
se' do povo qLle cooperamm para a ua pro lncção.
Re nmidamente, podemo cli7. l' que a econ mia
politica trata da: 1) natu1'exa, 2) consunw,
3) producção, e da 4) dist1'ibuição da 1·ique;:a.
erá tambem nece sario dizer algnmas pa

lavTa obre o impostos. Uma prcrte da ri
queza de cada paiz dever arrecadada p lo 0'0

vemo com o fim de pagar a de pezas de der 
za e do governo da nação. Por lU o impo tos
podem er tratado no capitulo da. di ribLução.

4. Riqueza e bell' natul'ae . ada. en-
mamos ó dizendo qn a economia polit'ica

é _a sciencia da 1·iq'uex.a, a Dlenos que onhe-
amos o que é ciencia e o que é riqLLeZa.

Quando um termo é definido por meio de outros.
devemos comprehender e te de modo a obter
algnma lnz 'obre o a UJlJl) to. os «Pl'olegomenps
de Logica» já procurámo explicar o que era
sciencia e agora esfOl'çar-nos-émos por tornar bem
claro o que é riqueza.

m duvida muitos julgam não haver diffi
culdade em aber o que é 1'iquexa,. a clifficul
dade real e tá em obtel-a. Porem enganam-se
neste ponto. Ha em no so paiz mlutas pessoas
que e tem tornado ri a' por i mesmas e poucas,
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apaz de expli ar Iara-
llã facil

que
Ma
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Podem pretender que a riqueza ó é con ti
tllicla quando o terreno é fertil o .010 bom, o
rios e lagos abundantes em pe cada e a flor 
tas ch ia le boas madeira. O '010 deverá n
celTal' jazida de carvão de pedra de ferro de
cobre, de ouro, etc. i, alem di o, a regi1Jo
tiver Ulll bom clima abundancla de .01. e ba 
taute, ma, não dema iada agua, ntão e: e iti.o
'erá certamente rico. E' ,erdade que c ta
cousas tem sido denominadas be?1JS natm'aes'
porem mencionamo-Ias de modo a e_"cluir a qne
não são por i mesmo riqueza. Um jndi\7iclno
póde vi, r em um solo abundante em ben na
turae 1 como o indio' da Âmerica do de ,i
-nam na região qLle actualmente forJlla os E ta
do. Unido.; não obstante, póde er l11lúto pobre.
porque não pód , ou não qlPr trabalhar no 'on
tido de t1'ansfo1'1ua?' os benl:> nat'llraeS em ri
quexa. Por outro lado, povo n como o holJan
dezes Yivem em uma limitacli .ima zona de terra
e com tudo tOl'l1am- e ricos pela habilidade, in
dn tria e previdencia, Enfim, a Jàqueza mai.
devida ao trabalho e engenho do que a exc Uen
cia do 010 ou do clima; ma' toda e as cou as
são nece saria para tornar um povo rico como
O' habitantes de InglatelTa França, E tado Uni
dos ou Âustralia.

5, O que é riqueza ~ .r assau enior, um
elos qne melhor tem escrípto sobre economia po
litica, define ?'iquexa ne ta palanas: Debaixo
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desta denominaçãú comp1'ehendemos todas· a.
CDU a e omente a que ão transmi sivei )
linn'tada. em quantidade e que ilo directa ou
úulü'ectamente lJl'odllctora de pm el' ou pre
senativa de dÓr. E' ne essario cOllhec r)
em prim iro logm: qual ra o pen am
ento de . enior. Na c ua opinião tu do o que
é comprehel1dido ob a denornina~'ão de ri
queza de'Tc ter tl'e qualidade li tiu ta, tudo
o que po ui1' ta tI.' 'qualidad d ve r uma
part de riqueza. i e ta qualidade for m b m
e colhida podemo lar Wl1a orre ta d finição,
que, omo cti, emo no "Prin ipio de Logica'
(secção 44) é um onjullcto pr ciso ele qualida
de exactam nt uffi i nte. para crear uma ela e
e imlical'lllO a cou a. que a lia e refer m ou
nã. Em ,ez, el1tr tanto, ela longa phra e: »e
qu ão dir cta ou inelir ctarn nte produ toras
le prazer ou pr . ervativas d dôr« podemo . ub
titUlr pOr uma só palana ?ltil) e logo . t<'1.b .

lecer a no" a defini~'ão d ta jrnple~ mane:iJ:a:

1
1) transll1is hel

R~'que'Xa-aq'w'Uo que é' 2) limitado enb quantidade
3) atil.

Todavia devemo xplicar exactamente o que
e compr henel pela tre qualielRde: de riqueza"

e dizer o que é tran mis ivel, limitRdo em quan
tidael e utiI.

6. .À. riqueza é tran mi iveI. Por trans
mú ireI omprehencl mo a C011 a que pode ser



12

pa saela de uma (elo latim tran = atra\-ós o ferre=
levar) p s oa para outrá, Alguma vezes o
objectos podem er pa ado de mão em mão,
como um relogio ou LUll livro; outra. veze
podem ser - tran ferido por uma e riptLlra
ou por po e legal, como no ca o de t na, e
caSa ; o serviço tambem podem 'er tran. f ri
dos como quando, por ex mplo o Cl'eado se
aluga ao amo, Ainda, um. DlU ico ou um próga
dor tran fere o. eu erviço qnando o aucli-
torio paga para ouvi-lo, Porem ha llllüta
cou'a. ntei' qu não podem r tran f rida d
uma pe .'oa para outra; um homem rico pode
alugar um Cl'eado, porem não pode comprar a
boa saude de te Cl'eatlo' pode alugar o, soc OlTO
lo melhor medico, ma i os eo erviço lião
con egu m re. tittúl'-lhe a aude, não ha mai
esperança, A"" im, é do J]) e mo nLOdo im po~si \'el
compr<u' ou vender a anrisade do pao'. a stimn.
ele amigo. ou a felicidade de llma ã conscien
cia, . A riqueza tem muito potier ma não pode
obter aquella cou as que ão mai' pr cio a. do
que perola rubin, A economia politica não
pretende examinar todas as cau a d, felicidade,
e todas as riquezas moraes que não podl;}ndo ser
comprada nem vendidas não repre entam par
ticulas de riqueza no entido que damos a e ta
palavra, O homem p bre que po ue uma sã
consciencia, amigo affeiçoado, e vigoro a aude,
pode realmente ser llllútO mais f]jz do que o
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rico, qu fôr d stitLúdo de
por outro lado 1 ningllem tem
de perder a paz da con. ci Dcia
de f licidacle pru:a e torna,. ri o
da. a ddraç'õ div rtilllento
que a riqu za p de prop0rcioua1'. .d J'ique,:a
e fá poi longe de ser o unico bem 'em deÍJ:((J' de seI' .
um belll porque poupa-no do' trabalho d mo ia la
mntep cdos Lo t mordainéLigeo ia . habilita
no a eomprar aJD'lID. objecto' e cousa agrada
,ei" vi to amo 'ão tran mi i vei ,

7. .Á riqueza é lilllit'l(la cm quantifladc.
Em .' o'lllldo lagar n nhuma cou'a pode er
chamada riqu za m 'e1' limitada em q~tanti

dade: 'i ti,- rlllOS xa tam nt tanto de lU11a
ubstan. ia quanto quiz rmo.' nã apr ciare-

mos lUl1 no\'o, npprim ato deUa. A. SÍ1l1 'o ar
que n08 cerca não riqn 7.a na circom tan
cia orclinaria porql1 apenas abrindo a bo a
tremo:> t.'tuto quanto quizerl1lo o ar qll l' .'pi
ramo nes. 11) menta é x es,i\-amente util, por
que. ou Cl'\'a a viela; mas ol'fl.inariàmente nada
paD'am por Ue, porqu ba abundancia pal'a to-
dos. N e. caphanell' n interior de uma
mina, enh'etanto o al' torna limit~do em
quantidad e a. im pode er on 'icL ruelo uma
paJ:te de riqlle~a, QLIaneLo fôr terminado O tun
nel no Oanal da Inglaterra erá uma importante
qu tão o mo lo por qlle se cleyerá obter o ar para
e l' pirar na LIa parte mai interna. Ainda no hUI-
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nel da estrada de ferro ~i[etropolitana nma peqllena
quantidade de ar' pmo terá muito valor.

Por outro lado o iliamante con iderado. de
muito valor ,ão utiJi adas para fins determinad
con tituem a beJleza da.. joias e ervem para
cortar vidro ou furar pedra, eo elevado ,alar
re ulta principalmente ia facto de erem raro ,

em duvida, a rar'idac1e por i ó não podo pro
dozir vaI 1'. lia muitos metaes ou minera s ra
ros, dos quae ó pequena par'ti uJa tem sido
adquirida ; ~01'em certo corpo, 'ó têm valor
quando e lhes encontra um li o e. pecial. O iri
dium é vendido por elendo pre' porque é em
pregado para fazer as pontas ela penna d0
onr l e só pode ser obtido em pequena quantidade,

8, Â riqueza. é util. Em terceil'o lagar
podemos facilmente ob erva!' qoo tudo o que
con. ti tlle \lma parte da riqueza deve er util)
OLl ~'antaJ'oso) i to é. deve ,ervÍ!' para algum
fim, ou ser agradavel e de agradavel ele uma for
ma ou ele outra, enior affirma com accerto que
cousas uteis são as q'ue dÚ'ecta ou indire
ctamente produxe1n praxe'r ou p1'evúzem a
dôl'. Um in 'trumento mu ical bem afinado e
bem executado produz prazer' uma do e de re
media previne o mal a quem deJle tem neces i
dade. Porem é muita, veze impossivel decidir
qual é a cansa que produz mai prazer, ou que
evita omal; um jantar alem de preserval:-no da fome
da-nos o prazer de aborearmo bons manjal'el:.
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Ha lüilidade cada ,ez qne o prazer 6 atigmen
tado on a dóI' diminuida; não apuraremof> tanto
esta que tão no domínio da economia politica,
onde a natureza do prazer ponco importa.

Então, não preci amo. ser tão minuncioso no que
cli .01' re peito á cou a que prod-uxem directamente
praxer como ° ve tuario que u amo ou indi-
rectamente como no ca o da machina
emplega la para fazeI-o. O. obj cto ão
indirectamente utei quanclo, como o in tru
mento , ma bina materiaes, etc., . ão unicamente
nece aTios paxa faz r outra' cousas, que po
dem er em epoca futura, con llmida e utili a
da por outras pe oa.. O alTO em que go a
mos um pa. seio agraclavel é directamente uW'
a carrocillba do pad iro qu no traz o pão,
é-no indirectamente util. :Ma aLgLUna veze
pod 1110 difficiLmente di tingnir. Diremos que
o alimento levado pam a bocca é ctir ctamente
lltil que o garfo que o 1 \Ta o 6 indirecta
mente?

9. COllllllOdi(l:ule. Agora já conhecemo
exactamente o que 6 riqueza; .ma em vez de
empregarmo continuamente e e vocabulo, erá
conveniente fala!' ela commodielaeles ou ben_
Uma cormnodidade é 'uma pm·te da 1'iquexa
- qualquer cousa, portanto, que seja uW e trans
mi sivel é linritaela em quantidade. Á lã, o al
godão, o ferro, o chá, o livro, os apatos, os
piano , etc., são toda' e ta cou a, commodidade
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em corta CirC1ID1. tancia por m não III toda..
Á lã d uma ovelha de. garra la perdida na
montanhas não é 1ID1a commoclidade nem o felTo
em tuna mina que não pode r xplorada.
Uma cOJn1nodiclade em u?nmCl, é alguma

C01tsa que é 1'ealmente util e desejcn:el1 de
sorte que, possamo c01npral-fl, 01l ~:enclel-a.

:M:as em vez do ext 11 o vocal 1110 omm didacl ,
poderemo empr gal' frequ ntemente a palavra
mai cm-ta - ben - e ao litor convem lembrar
qu ão eq1úvaJente a. expre õe.·:
bens = cormnodidade = partes d 'riquca.



'CAPITULO II

Utili(lade

10. No a nece j(la(le ão Yal'iada.
D poi de uma brc,e r fi xão veremo que or
dinariamente de jamo, ll1Llito pon o d ca la, e 
p cio d ommodidade, e qne preferimo pã uir
lUJla paJ:t le certa llatUJ:eza e uma quantidade
de outr gcn roo ingn m qnerorá alimentaJ.'- 'e
om TI t d batata pã, ou came' prefe-

rirá tull p cla~' de cam- ele pão e algmna ba
tata.. c m er,eja bolo' etc.' Do lU mo moela,
um iucliyieluo não e inqui tará d- pos uir mLú
to' t mo, em lilante ; p6de de' jar po uir muitos
terno,' ma' n ,'te aso, uo erão para o iuverno,
outros para o ,-erão; algllO para pa' eia)' a tal' le,
outro pam u'abalh01 e a im p l' jjan te. Uma
biblioth ca omente ompo ta de exen1 plare da
mesma obra e)'ia um absur lo' fa to cl po-
uirmo alguma duplicata de uma m sma obra

é uma inutilidael . lU coll cciona lar ele gra
VLl1'a nã proClua a lquiru: mLúta copia iden
tica ela me ma chapa. Ne te e em outros ca-
o v mo qu: as necessidades humanas ten

dem para a ml'iedade,. cada ele ejo sepamdo
2
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O'M é logo satúfeito, ou ub tituielo por outro
(do latim satis = ba tante e facere = fazer) e por
conseguinte lllil ou outro desejo é expel'imentado.
E. te facto foi denominado por enior lei da va
?'iedaele e é a lei mai. importante em toda a
economia poli tica.

E' tambem faoi! de ,ermo que ha luna or
dem natural glmdo a qual a no a n c . ida
de e uccedem conf rme a r laçõe de impor
tancia; é nece ario que tenhamo alimento para
comer, e si não pndermo obt r alguma outra
cou a, contentar-no -émos com pão; ntão de.' 
jaremos carne, legumes, fi'ucto' outra comida..
O ve tuario não é, em ulTIma' tão nece ari
como o alimento; ma, quando um individuo tem
o ufficiente para comer começa. a peu a1' em
"e til'-'e bem. lmmediatament vem a que -tão
da ca a para habitar; uma to ca cabana 6
melhor do que cousa nenhuma, porem, quanto
mais rico 6 um homem. maior ca a. de, eja po 
SlÚr. Qllando tem uma. Ma ca a de eja guarne-
ceI-a de moveis, livro quadro, in trumellto
musicae, artigo ele lu..-...::o .e a sim por diante.
A ÍJ11, pod mos dizer mLú precisamente a lei ela
successão das necesssidades, mais ou meno. na
seguinte ordem: ar, aliJn nto, ve tual'io, morada,
litteratma, artigos ele luxo ele prazer.

E' muito importante ob el'var quP, não ha
fim nem limite paTa os num ros de cousa que
um homem rico ele ejará obter, i poder alcançal-
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a lqnirio uma c meça por

2'
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o ão. 1 to depende quasi inteimmente de
a desejarmo ou não. A maior part da
cou a que nos cercam, o ar, a agua da bu va,
as pedra, o 010 etc. não ão riqu za. porgll
não a lesejamos OLl o fazemo em tão dimimlta
quantidade que facilmente po lemo obtor a por
ção que queremo. O n id r mo uidaclo a
mente 'i podemo. affirmar que a agua é util)
ou em que sentido podemo clizel-o. E' COilllllLUll

dizer- qu a agua é a ubstania mais utiL do
mllllelo e a ~im é - em '00 Jogar e em . eo
t mpo. Ma i a agua é dema iadam ute abuD
dant e h'an borda por fóra d . eo' re ervatorios,
nã 6 mai.' ntil' i infilh'alldo-so pola' par de
ela origem a rbeumatismos 6 no i \Ta não ntil.
Si o in llvidno que ele eja uma boa pUTa a~oa:

cavar Lilll poço e encontraL-a, é ntiJ. Porem i
cavaJl10 uma mina ele caJ'Vã a agua SLll'gil' pelo
veio da mina, aJ1te. ele appal'ec r o minorai,
é claro qoe neste aRO e ,tá em oppo 'ição a uti
lidad, Em algLlllS paizes as huva. ão il'l'egu
lare e incerta, Na Anstralia a, seca elmam
Lllll dou e até tres annos, no illteri r do COI1
tinento os rios aJgWllas vezes 'eccam totalm nte.
O pantanos mais infecto. tomam-o e entà muito
precio os para alimentar o· r· banho de ov
lha. Em a Nova-GaUe elo LU a agua cu ta
cerca ele 1.400 .0 barril. Logo que a . ec
cas de apparecem :in,nundaçõe violenta be
gam a abater a margen do rios, de h'níndo o



cliqu' p nte, , arrebatando o muita. ,e-
ze afogando hornen e animae" E' p rfeita-
ment claro qu não podemo r qu a a;ua
s ja empr util. E' muita ,ez tão no iva
qu arntina mata o individuas O qu real
mente pod mo affirmm.' que a agua é util
qual/do e onde a desejamo e na quantida
de que qll remo e não de outro modo.
Não cI vemo cüz r que t da a agua eja util
ma uni ament a det ruÚllada quantidade que
puderlll mpre ar.

Agora faeil d '01' porquo a ou'a
para '01' uma riqueza, devem r limitadas em
quantidade: lUlU a t mos ne e i lad cl uma
Cjuallti dacl illimitada 1 objecto. m ineli,iduo
não pocl b b l' mais do que elua ou· tr ana
ela d a0'Ua por lia, n m mel.' mai elo que
lOna libra d um· certo alim nto. A 'im, pode
mos sab r a rasão porqu na, Am ri a do , lU,
anel ha gnml b iada, a TIl lhol' rez não 6
uma úqu za i to 6 porque nconb'am-se m
tal abundancia qll não ha popula ão bastant
para on 'umil-as. A carne que abi ' con 'Llulida
é tão util como alim nto da população, orno a
que o na Inglaterra; mas não t 1".1. tanto valor
p rqu ha quantidade exce iva ele gaeLo i. to 6
abundancia de carne alem da qlLe é consumida
pelo povo.

12. Qual (leve el' o no o objectivo,
Agora podemo ver pr ci amente o qu temo
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en~inado em economia politica. E como deve-
mos s~tp]Jrir as nossa 1;m·ia necessidades
tanto quanto pos ivel. PaTa i. o ante cl
tuelo, a 'egurar-no~-6mo ela cou. a que 1)0 ão
utei. E inutil fazermo. certa '30U 'a: ameno
que, quando feitas sejam n cessaria a quan
tidade deJla: deve er proporcional a qLle ele. 
jamo. O marcineiro não rl ,e fazer uma grande
quantidade de meza. e omente alguma' ael i
ra ; ma, im alguma m za 1 e muita cael ira .
,emelhantemente toda a commoilielad eleve er
fornecida quando se fizer n-ece saria' e não de,
ser uperabLll1dante o qn é fabri a lo m tã
gTan le quantidad que teria ido pref rIvel em
pregar o traballio em ouu'O mi ter.

Em seoundo logar. sempre devemos t ntar
produzi)' com o menor traballio po. ivel; para
t.rabalhar o esforço peno o, e levemo
ilispende:r o menor sforço e actividade que pu
de:rmos. A 'sim, como bem de. creve o profe o:r
Hearn da Univer 'idad le Melbourne a econo
mia politica 6 a sC'iencia do esfo?y:os pal'ct
Ct sati fação das nece sidades' elia nos ensina
a descobrir o meio mai rapido pa.ra éon eguir
mos o que de. ejamo. O:fim a que a piramo
é obte1' a maio?' quantidade de bens a custa do
nM1W1' t'rabalho.

13. Quando (leyemo consumir a riqueza ~

Consnmil' nma eommoelidade é de truir a na
utilidad ; ex: o caJ.'vão de pedra qu imado, o
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pão comido uma moringa quebrada ou um piano
u ·ado. A cou a p rdem a ua utilidade de
vario mo lo : - d terioram-se orno a ar'ne ou
o peixe; - mudam de forma como as toiJettes
da dama' - ou envelhec m omo uma ele ta,
um almanack. Al m dis o as ca a e tragam- e
com máo oncerto o elleiro de trigo podem
se qu imal' o navio. podem ir a pique. Em
todo, e te a o a utilidade c1 truida vagaro a
ou prornptamente e a commodidac1 podem er
con iel rada como COnSl1l1U la. E' obvio que
dev mos no. erviJ: com a cousa eruqnanto tão
em ondi\' (j de erem u ada, i delta quiz 1'

mo. aprov itar-no .
E eYid nte da me ma orte que d '" mos

u ufruir no maior grão pos ivol tndo o que de-
ejamo po uiJ: ba tante. Si um objecto não

e tiver tragado ou destl.'lúdo pelo uso comO no
caso da I itura de um livro Oll ela ontemplação
de um quadro, quanto mai u amol-o maior 6
a ua utilidade. Alguma ou as tornam- e mais
u ada quando pa am duma pe oa para outra
como o linos duma bibliotbeca. Ne te ca o
ela- e o qu podemo denominar a multiplicação
dc~ 'utilidade. As bibliotbeca mu eu , gal ria
d pintura e in titlúç5es congeneres multiplicam
todos a utilidade, e as despeza. de ta estabele
cimentos são pequenas ou nulla comparada com
a ua utili lade.

Quando uma commoclidade é urna vez c1es-
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truida pelo u o: amo o alimento é claro que
só uma pe (la pode fazer u o de cada porção.
Devemos con umil-a quando elia 6 mai util.
Si um individuo perdido em uma flore ta achar
uma pequena quantidade de alimento, será um
ne cio i comel-o todú de uma vez quando po
derá mitigar a fome dmante algun clia. Deye
poupar e a provisão de modo a orneI' cada pe
daninho com o fim de alimentar as ua força.
A im devemos praticar para com tudo aquillo
que interessar a nossa exi teneia. O op rario não
deve gastar todo o en alaria quando os nego
cio prosperarem porque d Ue nece itará, e em
maior quantidade, quando estes e paraly arem
e ficar de empregado. Do me mo modo o
qne é ga to na mocidade em imple extrava
gancias e frivolidade., poderá er mtúto mai
util na velhice quando as necessidade. e con
fortos Ol'dinarios forem de clifficil obtenção.
Toda a 'riquexa é p1'Odu icla de modo a sel'
consumida, porém, só o devm'á sm', quando
melhor- COT?'espondm' aos seu,s fins isto é,
quando fó?' mais ~ttil,

14, Prejuizos <lo consumo. E com
mum dizer-se que devemos gastar dinheiro livre
mente para animar o commercio. Si cada um
economisar o seus capitaes em vez de gastal-os,
o commercio, dizem, definhará e o operarios
ficarão sem trabalho. O commerciantes favore
cem e ta idéas porque é evidente que, quanto



modi ta on alfaiate puder p r uaruT a
'ell n' gllez para comprar. maior lLlCl'Q terá
com i o. O n' guezes por ua vez ac jtam fa
vorav 1roente o eu al'glilllento porql1. com-
prazem- comprando novo ve:Lllario e utra
con a agradavei. ão ob tant o w'gmnento
é wn e1'7'O JJara Imgana:r.

O facto é que qllalquer individuo ri o não
pó le deixar de promover o trabalho ele um ou
de outro mouo. Para onomi ar o capita orcli
nm'iam nte co]]oca-o. m um ban O· ma o ban
queiro não deve guardai-o in utilmente. E te
empresta-o a lleg ciantes fabricantes con-
tTl1ctor qlle O' empr gaOl n d nvolvimento

d eu negocio na admi, ão cl mai op
I'm:io>;. i o capitali ta comprar a çõe do esh'a
ela 1 felTo ou fundo publi o aql1cJles que
recebem o dinheiro empr gam-n em onh'
fins pro' eito i, entretanto, amontoa,l-o em
moeda de ouro ou prata, não til'al'á nntagen
com este emprego porem promov l'á a procura
do ouro e de prata. i muito capitali ta 1
va em a amontoar ouro, re lutaria qu o trabalho
de mineração s ria mais lucrativo e que haveria
mai op rario empregados nesta indu b:ia e de.
viado do trabalho da e trada de ferro.

'Vamo' portanto que, quando um homem rico
re olve- a a ga tal' dinheiro não e com o fim
de saber a quantidade de trabalho que delle r 
sllltará, mas sim qual a e pecie de trabalho a
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executar. Quando 'e re olve a tomar uma grande
inclinação pelo bailes então appare em muita
modi ta costureira, rendeira, etc. .m bail
só, certamente não influirá bastante' ma', i
muitas pe soa com çar m a imital-o haverlÍ em
panca tempo muita, pe oa atb:abida para e te
pa atempo. i, por outro lado um capitali. ta
empregar o eus fundos em uma nova e trada
ele ferro hayerá muito mai agrimen ore enge
nheiro me tre de offi.cina, tenaplenador fer
reiro laminadores, machinista , con tl'llctor de
waggon '. etc.

EffectiYamente· a qUBstão e reduz a i ,o qu r
um individuo e torná IIi.ai feliz por gastar muito
em bail s, quer por gastar muito em estradas d fer
ro. O baile . ó são divertimentos em um periodo de
tempo limitado porem ão muito di pendia o ,prin
cipalmente para o convidado com. a Lla cu tosa
toilette . Depois de pa ado não ba um resnltado pra
tico permanente e ninguem melhora de condição
com elle. A e b:ada de ferro, ao contrario, não
são uma causa immediata de prazer, mas bara
teiam os objectos tormando-os de conducção
mais Iacil; facilitam a um individuo viver no
arrabalde e ubmbios, em vez de \'i,er coagido
na cidade ou traD porta-nos em agrij,daveis e
uteis excursões. Vemos, as im, que é uma lou
CUTa approvarmos o con uma em si me mo, ou
porque beneficia o commercio. Ga tando fi, nos a
riqueza somos levados a observaJ.' tão somente
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me mo ou onh' m tiramo
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ferro teriamo tantas e trada le ferro. que não
poderiam toda funccionar tornm.'-se-iam antes
um embar'aço do que um beneficio. melhante
mente, não eda de boa regra con truirmo doc
caso sem ha1'er naYÍos bastant para ne11a de
carregarem n nano em grand quantidade
quando não hon1'e e g nero ou pa ageiTo para
conduzir: Seria ignalmente ab urdo con trllÍrrno
m'ai fl!.brica de tecido:;, alem das já exi teut ,

·ba. 'ante para mantúacttuarem a' peça de Ea
- zencla q)1e o P01'O pode con nmiT.

Assim. chegamo a conclu ão cl lU a l'iqLte
za clev ser adaptada ao u o e con nmo de um
modo ou le outro. O que de1'emo fazer é pro
ctuar ga tal' o.' nosso recUl' os para attingu.'illo
a mn certo gráo ele felicidade real para no. mes
mo l nos os paes nosso amigo' e enfim para
todo aqneU s por quem no. interes amo .



CAPITULO III

Pro<lucção da riquezll

16. Os f.lCtOl'C <la prO{h1Cr,ào. A pl."imei- .- '.
ra cou a a obsermrmo oa inc111:tria é a d ter~

minaç'ão do bjc t0 le qu 1 mo ,))0 e~sidade'
a egLmda ' P' cUl'ai-o , fazei-o' ou como di s -
mo•. produ ~il-os nde))t mento rl ,- mo P'
duzil-os om o 11l li r trabalh po iY 1. D Y -
mo procurar que é o c ario para a pr 
dacção da riqueza. Oom é g l'al corrente
ment abid ba b.. , factores ela producção j

no tad a tual da soci dado, ante d mpl'
bend rmo a pl'OdLl ção la riqueza, d vemo po
sair ll' t1'os ou a 'eguinte': 1°) tel"reno) _0)
tmbalho, e 3°) capital.

Nli pl'oducção coo ideramo. e ta Ll a ao
m ,mo tempo' appli amo o trabaJb ao t neno
em pre 'amo~ o apitaI em auxiliar o trabalhador
com in, !J.'Llm Dto o em u tentaI-o emqnanto ap
plicad ao !J.'abalho. amos agora considerar ada
um do factor ucc ssivam nte.

17. Tcrrcno ou font~ {lc matcriac. A
palavra ]J1'o(ütcçào é muito expl'e sim' sio'nifica
conc1tu,'(,vr Ct fa1101' (Latim, ]J1'O = a fa\'ol' de, e
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ducere = conduzir), e a im exprime xactam nt
o facto de: quando quer mo produzir a riq Lleza
conduzÍl'mo-no para algum pedaço d t na. para
algum lag. rio ou mm', e dolle til'arm os meio
que têm ele SOl' con,ertic1o em riqueza. E in
differente que os materiae ,onbam da uperficio
da terra da mina, elas pedI' ira' cm-acia. no
interior da tona, elo mar· e dos oceano. Jos o
alimento ,- m geralmonte da upol'fici8 da ter
ra como por exemplo u'igo, batata aça gado
etc.' o no '0 facto é principalm rt fabt:i ado d \
algodão, linho, lã e peU. recolhidas do me mo
modo. O minerae e o m tae' obtem-' caval1
do-o e poço e galeria atra,-6z a cro ta da terra.
Os rio, lago, mare e oc ano não p qu 
na. fontes de riqueza' fornecem-no aliment
oleo, o '0 ele baleia, pelle de pboca tc. Pal'a
manllfl'lctl1rarIDOS certo objectos neces itamo elo
materiae. pa,ra ex cutal-os; para fazermos um
alfinete arecemos de cobre, zinco o tanbo ex
trabidos da mina; para uma fita pr ci amo' d
seda e de tintura' j tudo o quo tocamos, Ll amo,
comemo' ou bebemo compõe- e de uma ou mais
sub tancia. de modo que de,emo ompr come
çar por descobrir um l1pprimento Ó c pecie dos
materia Dece. ru.'io .

Ordinariamente, de ja.mo tambem alguma
cou a mai que a matet:iaj nece..sitamo. de uma
força que no' auxilie a u'ansportm' o a trabalhar
em uma materia bl'l1tfl. aturalmen te o homem
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ompr procUYH o 'quivar- e ao trabalho d fatigaI'
o seu braço p ma a. im faz moinho
le vento para moeI' o trigo navio. para tran por
tal' mercadoria machina" a vapor para tirar aO"ua
e para executar tOda a ort de trabalho p a
do. Do 010 ou como havomo dito, da l' ature
za obt mo. o materiae da riqu za e a for a
quo 11 s auxiliará a b:an formal-o em riq u za.
Tudo o que a, im no' fomece o prim iro in-
trumonto ela producção hama-' agente na··

t/tral, Isto o qu ag por 11 n. auxilia
(do latim agen., = agindo). El1tr o. agente
natura: o 010 é o maio importante porqu
uppl'ido ele calor o humi lael , pode . r ulti-

vado e po to em condiçõ d produzir tod
o genem el 01b ita. O e onomi ta qua i
, mpre falam lo 010 quando a ua pon
d rações leveriam r ta.mb m applicada ao'
rochedo, ao ri o. . As tl' qnada: parte
da uperficie d o'lobo ão ob rta d agua,
porém, e ta va ta xten ã de agua algada
apenas pouca riqueza. fomece a t na alvo
a bal ia a 1boca, a alga alguma outra
o pecies d a.nima planta. Portanto, qnan
d falarmo' da tena, r· almonte tomo em vi ta
de ignal' algullla fonte de matel'iae algum agen
te natural, e podemo e tabel cer a eqlú alencia
entre O' seguinte tel'mos:
Terreno = fonte de mate1'iaes = agente natural.

18. O trabalho. E' vident, ntretanto,



32

que não são s6 os agente naturae qLle on. ti
tuem a riqueza. Um individuo poderá morrer
no itio mais fertil, i não fiz r algum e forço
para e apoClerar da CDU. a que o C rcam. O
D:ucto elvagem que cresce na' arvore. de,e er
colhido ante. para tornar- e riqueza, a caça
eh"agem de, er apanbada ante de poder seI'

cozida e comida. De'-emo dispender uma gran
de omma de trahalho para t nno ronpa ca 'a
coillol'tavei e regular provi ão de alim nto; as
especies nece. mias de materiae devem r Ta
dualmente adquil'ida polida e fabri ada.
im a omma de riqueza qu um indiy:idLlo po

de obter depende muito mais da sua actividade
e pericia no trabalho do qu da abundan ia de
materia que o cercam.

Como já ob ervámo, a America do "ort
um paiz muito rico po ue um 010 born e abun
dante, jazida de carvão de pedra v i s metali
co ,rio pi 'co os e florestas d madeÜ'as pri 
sa em summa, todo o materiaes que ..e po
dem de ejar; pão ob tante o. indio americano'
YÍvem ne a região ha milbare de anno' em
grande pobreza porque não tem o. conhecimen
to e a perse,erança para propriamente habilita
rem-se ao tmbalho e tirarem a riqueza do agente'
natmães. As im vemos claramente que u:aba
lho habil intelJigente e regular é ne e 'RJ.'io para
a pl'oducção da riqueza.

19. O capital. Para a producção de muita
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riqueza nece itam 'ainda de alguma ou amai
e pecialmente. o capital que alL'Cilia o tr'aba
U] aclore , mquanto tão empreg'aclos no tra
balho. O homem deve omer uma vez por dia:
e não dlla ou h'es veze. QLlando não
tiver provi ão de alimento em eo poder eleve
correr ünruediatamente a buscal-a, lo molhar
mo i qu puder, de modo a não mOlTer a fome.
De\-e arrancar as raiz s da terra. atar a
mentes da herva e quando po a, apanhar os
animaes selvagen '. E a 'im proc dendo. ordina
riamente ga ta uma grande omma de trabalho
para nm re ultaelo in iO'llifi ante: o au traliano' mui
tas ,eze ditam abaixo uma grande arvore com
machad de pe ha, o qu (, um trabalho muito
peno o, para apanharem um ou dou arigues.
O individuo que vivem ele t modo em tão
precaria condi\'õe, não tem tempo, nem IodeI'
ba tant s para se preparaI'em afim de I' ceb I' alimen
to OlL ,e tuari de mo~lo mai fa iJ. E preci o
muito trabalho para lanar a t lTa gradai-a se
meal-a e c Tal-ai tudo isto terminado, 6 pre iso
e peral' ei mezes para que a colheita po a er
feita. Certamente. a quantida ie de alimento a -
iro obtida é on i lm'a" 1 comparada com o t.ra

balho disp ndielo ma os elvagens da India e
outras tribus ignorantes não podem e. peral' que
asemente germine; os pobre natLua daÂu t.ralia
recolhem a semente da h rvas e todos o dia.
pl'OclU'am inseetos e sarigue '.

3
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Ea uma boa maxima japoneza a im concc
bida: «Oavai um poço ante que tenhai êdc»,
e é evidentemente preferivel praticarmo' de ta
forma. Porém deveis pos uil' nm capital para
viver emquanto cavai o poço. De ta forma qua i
todo o meio de adquirir riqueza em grande
trabalho exigem que tenhamo uma provisão de
alimento para vivermo mquanto trabalhamo' e
e peramo esta rese?'va é chamada capital.

J a falta de capital um individuo encontra- e con
tinuamente em difficuldade e em perigo ele mor
rer a fome. Na primeira das 'uas nalTativa
sobre economia politica denominada «Â vida no
de erto,> Mi s Martineau de creve acertadamen
te a po ição dos colono' no Oabo de Boa Espe
rança, os quaes imagina CJu hiam er ata
cada' pelo Bushmen e d poja lo da sua r
sena' de capital. ElIa mo tra-no com que dif
:licuIdade conseg'Jiam algum alimento ou faziam
algum trabalho util porque antes. mai algwna
cou a era necessal'ia - algum instrumento ou ma
teria, ou qualquer espaço de tempo para fazeI-o.
Mas não tinham tempo para fazer cou a alguma
porque toda a attenção e tava occupada com a des
coberta de um a ylo paTa a noite e com alguma cou
sa para a cêa. Quem quizer comprehender a
nece idade do capital e o erviço que elie nos
pre ta, deve ler as narrativas de Miss Martineau
e depois pa ar em revi ta as uas outra obras
sobre Economia Politica.
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Difficilm nte p demo diz r que o capital eja
um in trumento da pl'oducção do m mo modo
que o 010 o trabalho porque o apital d ,o
t r .ido o producto d .010 do trabalho. E'
pre iso 001 ffeüo, stUl'mo empr , de po,
de um p queno capital aiuda m 'mo qu ó'
ja a ultima r feição 11 estomago. ante de pro
duzirmos mai, Por m não 11a utilidad m pro
curarmo formal' uma id a xa ta la maneira
pela qual o capital omeçR as]' adquirido,
pO]'(lu j to 01 ÇR com a infan ia do mundo.
quando 'bomn e a mulher iviam mai
como anima Ivag n, I que 0010 Yiv m
a tualment , E erto qn não po I mo t r pães,
fa a. aIfos comi la quent "\'e tum'io e ca a
cl tijol 'om qu t nbam llm ced capital
para no atL'tiliar R Yiv T mquanto formamo
toda ta ou a ' O capital é, pois 'ne
cessa1vio,. não tCtnto pa1'a trabalha1'} mas pa'm
fcv:,el-o eco71OIm"cct1l1ente e com gmnde uc-
ce o, Podemo onsid l'al- um in trnment
secundario ria 11l 11101' para o e tudo di pormo'
o in trumento cl produ ão de te modo:

" {agente nat'u1'al
lnstn17nento pnmano ' " t b IIra a lO

lnst1"l.IJmento sec'unda1'io ' , , capital
20, De que modo tornamo o trabalho

lIlai pro<lnctivo. O grande probl ma deve
01' tornar o trabalho o mai pl'oductivo po' ivel,

i to 6 adquirirmo a maior quantidade de riqueza
3'
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po;:; ivel com um c1i p nelio l trabalho rasoa, l.
~e te entic10 de, mo procLU'ar trabalhar do
modo o mais fa\-oravel, o que não offerece clifti
culdade uma ,ez qu el v mo trabalhar

1) no melho1' tempo
2) no melhor lagar
3) e elo '1/1 elh01 , moela,

21. Trabalhar no melhor tempo. De\'e
mo fazcr a cousa quando 6 mai faci[ fazeI-a,'
e qLUrnelo t mos a prohabibdad ele produzir
mai pelo trabalho. O pescallor busca
o rio pela manhã ceelo u a tard quanelo o
peixe pega no anzol; o la"l'ador recolhe o f n
emquanto o ,01 brilha; o moleiro móe o trigo
emquanto a brisa fr .. ca ou o rio e tá heio:
o canoei.l'o veleja emquanto o vento a mal"
e tão a seu favor. A u ta cl uma longa x
pel'iencia os lanaclol'P' ab m a melhor poca elo
anno para empl'ehender m cliffercnt spe ies
ele trabalho; fazem a . menteü'a no outono OLl
na primavera; ·e, tercRru no im' mo quando o

010 e tá gelado; l' formam as cercas e a aber
tura da vaUa quando não ha ruai outra cou a
que fazeI" e a ceifa ó feita ju tament. na occa
s:ião opporhma e quando o tempo tá b m. Os
camponeze da NOTllega tl'abalham muito em
julho e ago to, cortando a berva e fazendo a
maior quantidade de feno po ivel. Não se lom
bTam cntão da lenha, porqne sabem que c1LU'ante
o longo inverno t ião muito tempo para cOl'tal-a:
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e quando a n ve ncb l' todo os fo:,. o da mOll
taru1a. poderão facilmente arl'a.. ta1' a alTores p 
lo' rio' que augm ntando a' ol'iO' n da n v
trarão O' tronco, em muito h'abalho, para a
cidad e porto. E' d bom go~ emo não fazer
boj o que provavelmente parI mo' fazer mui'
fac.ilment amanhã' porem 6 ainda melhor não
gllm' larmo para amanhã o qLle mro fa ilmentc
pac! mo' fazer hoje. Afim ntl'-tanto, de habili
tarmo" a Rperar a faz r cada p; neTO d tra
balho no mel boI' tempo. d- \' m ter ba tante
capital para vi, r ne t intervali.

22. Tl'aballial' no lllrllior 100·a1'. D '-e
mo., aI fi di. o. ex utar ada p cie le traba
lho no lagar qu melhor lbe . eja a lequado e
onde po amo di pór. Em muito. ca o
e t facto tão evi lente qu a 111 nor ob rva
çiio par e ab urda. Por ventill'a algu-m e lem
brará de plantar arvore fru tif 1'3" na. praia,
ou emear trigo nas pechas? Oertamente que não,
pai eria em l' ultado. Ninguem seria tão
msen ato que O'fl, ta e o ~en trabalho em um la
gar onde fica e totalmente perdi lo. No outros
ca o é uma que tão d grão; pode bav r alguma
vantaO'em em um certo logar ma pod J'iahav l-a ain
da mai em outra pmte. o uI da Inglaterra fi TIuba
se de envolve ao ar livr e antiO'amente já se cbegou
a fazer vinho de uva alhida na lnglatelTa. Por m, a
vinha desen olve-se muito D1 lhor nas coilina,
da ]'rança, Hespanha e AllemaJJl1a, que fi am x-
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po tas ao 01 e o ,inho qu abi e fabrica com
o me mo trabalho, é mLuto mais abundante
immenamente melhor em qualidade. Quem de
sejar poi faz I' TInho na Inglater'a andará mais
avi ado, tran. portando- e para o continente, oU

ainda melhor, deixaudo ao franceze, h .pauhoe:
e aUemães o b:abaJho de produzil-o. Na Ingla
terra, o solo fertil e o lima hLUnido . ão proprí s
para o cl senvolvimento d pa tagen. a melhor
cousa que os lavradore podiam fazer seria cui
dar da criação do gaelo para produzirem illlUt
leite manteiga e queijos.

Para que o univ l' o . e tome o mai rico
po i,el, é mi ter que cada paiz procure ele en
"Volver o que pMe mai facilmente produzü' em
sua actuae . circumstancia , permutando a 011 tra:-;
cousa com o comm I' io estrangeiro. O l!J ta
dos Unidos podem fol'll ceI' Llma quantidade Hli
mitada de algodão, trigo toucinh, fructo; petro
leo, alem de muito omo prata, cobr , ferro etc.
A Au tralia, a ova Zelanclia e a Ah'ica Meridio
nal pod m fomecer muita lã, c Lll'O, as u ar
carnes em conserva e tambem ouro, cobre e
diamante. A Africa tropical tem oleo de pal
meira marfim, teca, gomma, etc. A America
Meridional abunda em gado de que o ingleze.
extrabelll ebo, couros, osso chifre., extracto d
carne, etc. A China exporta grande quantidade
de chá, alem de seda, gengibre, e muitas merca
dorias em menor quantidade. A Inclia dá a In-
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glatelTa algodão' anil, canhamo arroz, emente. ,
a ucar, e peciaTÍa e produ to d toda a outra
e pecie. Cada parte do munelo tem certa om
moclida le a qual produz melhor do que em
ouh'a regjõe i o homeu e governo fo em
prenelente elev-eriam tornar o ommer ia o mai
livre po iyel de mola que cada cousa fo s pro
duzida anele cu ta e o menor trabalho para obtel-a.

23. Trabalhar (10 melhor lllo(lo. Qual
qU(lr que eja a inelu tria xerciela em lUll lagar,
devemo acautelarmo-no, finalmeute, para que
cada perario b:abalhe do melhor modo nào
s6 para qu não perca o u trabalho, orno tam
bem para que não couuuetta no. Ra, lllU-itO
moela clifferente de ex cutarillo o ill mo tra
balho e para e colher o melhor o operaria eleve
ser intcl1igente e habil ou ent.o'lo dev ser guiaelo
por uma pe oa que d.i ponha d conhecim nto.
e habilidade. lem d.i o d v-e ha er mo ,e
remo mai adiaute, uma O'l'anele elivi ã do tra
balho, dQ-maue:iJ:a que cada ind.ividuo faça a na
tLlreza de trabalho que melhor po sa exe utar.
Precisamo, pile

1) sciencia
2) divisão do tmbalho.

24. Â. scionoia. Para que o trabalhador
po a empregar o eu trabalho mais vantajosa
mente, é necessario que não eja imple mente
babil, ~sto é dextro e pratico na mão de obra,
mas que seja diJ'igido por conhecimento cien-
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tifico da cousa com que tem de li lar. O co
nhecimento da natmeza comú te em gTande
paa:te, ne compl'ehensão la ca:usa das cou as
i to é, na . ciencia do arl'anj da' cou a para
a produeção de Ol1tl'a. D ta forma,·a machina
a vapor 6 devida a de. coberta que i oca·
101' fôr applieado a a 'ua, re u.lta o vapor expau
dÍl'- e com mais força, de maneÍl'a que a forl1..'l
lha, o carvão ele pedra, a caldeira e a agua ffio
cau a da força. Quando quiz€lrmo xe utal'
um o:abalbo, devemo eomeçaa' por indagar,
si .po ivel fôr, elas causa que o pl'odullirão
mais faci! ablrndantemente. Por meio da ci
eneia libertamo-nos muita vezes de 11m trabalho
inutil.

Como explica sir John HeI' chel, alO'uma
I'ezes a scieneia no mostra. q'ne as cousas q'l.M

deseja?nos faxel' são 'realmente impossiveis,
como por exemplo: a invenção do moto-continuo,
i ,to é, de uma macbina que s mova por i mesma.
Em outras vezes a sciencia nos mostra que o
moelo pelo qual expe?'imentamos fa el' al
gu,ma COtlSa é inteinumente falso. A im, os
me tres de forja 1 para melhor fundirem o feno
sopram a fornalha com ar quente; a seieneia,
entretanto, demon tra que, em vez de quente, o
ar introd uzido na fornalha deve ser o mais ar
dente po i'e1. ~luitas vezes tambem a scieneia
habilita-nos frequentemente a executa'r a nossa
obra com gmnde economia de tmbalho. O
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bateleiro ou o barqueir , qnando Cm de ,1 aJa1',

pro ma onll rer a direc,fi da mar, para tel-a
a sell falor. O' meteorologi ta têm a turumento
pr parado arta maritima qn mo tram ao'
commandante de nano, on le e encontram o
vento. e COl'l'eut mai favorav i a uma naa Dl

rapi.da. e tes ulti mo tempo a sciencia tem-
no. cond'l.lxiclo, algu,11las e"es, a descoberta
de cousas admi?'aI'ei que em ella y'amai
poderiamo imagina?' a po sibilidade de xe
cutal-a .. ba ta men ionar a de oberta da pho
tograpllia e a. im ])yõe d t legl'apho e do te
Jepbone, Pod - e affil'mal' ia luLJitU"elmente que
todo o granel s ap l'fei . amento' da industria
- muito el qnae. t ndem a el var O homem
a ima da c ndição do il'l'acionae - procedem
da ci ncia. poeta Y:il'gili com ra. ão di e:
«Fel:ix, é o qlle conhece a ?'axão das cou ct,S»



CAPITULO IV

Divisão <lo Tl'abalho

25. Don<le procede a (livisão do trabalho.
Quando um certo numero de individuas e tão em
penhado. em um tTabalbo, vemo qlle cada um
ordinariament tem uma paTte n ste trabalho e
deixa as outra paTa os seu companheiros. Â
paTtilba e prepaTa gradualmente de maneira que,
executado todo o trabalbo em um 10gaT é divi
dido em muitos empregos OLl offici . Esta di
visão do tTabalho é observada em todos os pai
zes civilisados, e mais ou menos em todos os
estado da sociedade, que não são inteiramente
barbaras. Em cada aldeia ba o carniceiro e o
padeiro, e o ferreiro e o carpiuteiro. Em uma
família me mo observamos a divi ão do trabalho:
o chefe lavra e terra ou cOTta lenba; a mulher ca
sinha, cuida elos arranjos da casa e fia ou tece;
os filho caçam, ou apascentam os rebanhos; a
filha são leiteiras. Ha na Inglaterra uma canção
popular que êliz:

«Quando Adão cavava e Eva fiava
O que fazia então o ,qentleman?»

O que parece exprimir que a divisão elo tTabalho
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existia em um tempo muito remoto, aut de ha-·
ver o gentlemen. No tempo m demo a di,"'1
são do trabalho immen amente omplicada; não
ó cada idade cada viUa tem indu tI'ias diffe

rente. opera rios e arti ta em proli 'õe e em
prego diver os, como tambem 'ada district tem
na manufactura peculiare. Aqui fabl'ica- e

algodão alli tec - e a lã e acolá ão manufa
cturado linllO canhamo e eda. O ferro é fabri
ca 1 em taffard hir . 01 veland, GaU lVIerjclio
nae na E. cos ia; o cobre é fundic1 no Gall
:àferidionae . li faiança pr-parada na. oIal'ia ; a
fazenda branca ão manufactlU'ac1a m :Nothin
ghum e Leice ter; a linha ão fabri ada em o
nort da Irlanda a im por diante. Em cada
manufa tura ob erva- e ain la a di,i. ão do tra
balbo; ha o director o guarda-lino o ch fe a 
si tente o' conira-me tI' da differente s cçõe
o apontador, o ma hini ta, o que dá ao' foUe ,
o opetarios o carroceiro O moços de recado
o p rteiro • etc. além dos mecanico propriam nte
dito~, de e pecialidades e cathegoria cliveI' a
que executam o~ principae trabalho.. Assim, a
divjsão do trabalho extende- 'e por toda a ocie
dade desde o chefe da na ão e mini tro até o
moço de recado ou o varredor de rua .

26. Adam Smith e a (livi ão (lo trabalho.
Ra muitos modos de no aproveitarmos da divi
ão do trabalho, mas Adam Smith tratou tão ex

cellentemente do a mnpto qu achamo melhor
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expôr primeúamente a . ua' oplmoe sobre a
materia. Ha em eu modo de ,êr, tre maneira
de aproveitarmos da cli,isão d trabalbo, a saber:

1) o au~mento de habilidade em cada operaria'
2) a conomia de tempo que ordinariamente é

perdido quando 'e pa a le um trabalho paTa outro;
3) a invenção de lUn grande nmuero de ma bi

nas que facilitam e abrenaID o trabalho. e babi
litam um hOlll~m a fazer o trabalbo d muito.

ião re ta dmida que o augmento de ha
bilidadl:- pro\-em da pratica. Todo aquelle que
pI'OCl1l'al' imitar em pelotiqu iro OLl tocar piano
sem ter aprendido a fazeI-o, recoobecerá ab lU'

damente o eu máo entoo Ninguem poderia em
mna longa pratica desempenhar sati fnctoriamente
a tarefa de um soprador de "Vidro. M.esmo quau
do um inclivid 00 chegue a executar um trabalho
de um certo modo, fal-o-á muito mai' depre sa,
si o repetiI' muitas vezes. A Iam mi til c tabc
lece qne si um ferreiro fizer pl'egos em star
aco tumado a trabalhaI' neste serviço não poderá
fazer mais que 200 ou 300 pregos mal feitos,
por dia. Com pratica poderá chegar a fazer 800
ou 1000 pregos diariamente; emquanto que as
crianças atreitas a este mi ter podem fazer 2300
pregos do mesmo modo e no me mo tempo. .r ão
ha necessidade de muitos exemplo : tudo o que
vemos er feito depressa e com facilidade pelos
homens cu tau a e tes um grande dispendio de
tempo e de trabalho para aprender e praticar.
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Em eO'Lmelo luga,r, lia uma grande parte
de tempo perdido quando um indiciduo pas
sa de uma e; pede de trabalho para, outro.
rou.ita v ze duraote o dia. .A.nt s qu po. ai
fazer alguma cou. a de, is reuni r todas as f rra
mentas e Illat ria s lU torno de vó ; q_lando.
por .x mpI 1 ti verd. acabad lUDa caixa fazei
promptamente outra om m no, fol'~'o qu a
primeira; mas .j pa sardes pa.ra uma outra onsa
io teiramento (liffi reut. como r 111 ndar um pa.r
de . ar ,lto.' ou . cr ,er uma carta terois qu r u
ni!' d ))0,0 tuna MIer nte collec~'ão d· fenn
menta.. O b lUem om peu a li 1am mitb, ,-a
dia alguma hora p la ruas. quando pa. 'a ele LU1HL
e pecie de empreO'o I ara outro e i i to acont 
cer frequentes ,eze." tornar- e-á pro>a"olmente
pr O'uiço. o.

lfinalmcnt mith a ..e'-era que a divisão do
tmbalho conchtJ: á i1tl1enção das Jnachinas
que o diminuem porqu omo elle aro'([

menta, o homeu lllUitO mai' Ia illll llte de-
obr m methoelo' impl ' para conseguir um erto

fim lnando toda a ua att nção e tá (lingida para
esse fim. Ma este assorção qu pare e cluvido-
a 6, mal' adiante, OITigi la. Os operaria' ac i

dentalmente de cobrem algum meio lo diminu,ir
o eu trabalbo e alOllllla importautes im-euçõ '
tem . i lo fita' ne te . otielo. Porélll, m regra
geral a ii,i ão do b'abalho auxiba a im'e)) ão
porque habilita o engenho humano a fazer pro-
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fi são da invenção. O. maiore in, ntore , como
Jame Watt Bramah Fulton Robert, ). a mytb
Howe, Fairbai.l'n, Whinvortb o' tephen 'on ,
Wheatstone Be" mel' iemen, não foram leva
dos a invenção no entido d cripto por Adam
Smith, mas cultivaram os eu g mo. origjuaeR
por um cuidado. o e -tudo longa pl'ati a da con
strucção m banica. Por6m, a elh-i. ão elo traba
lua alLTIlia grandemente a invenção porque per
mitte a cada fabrica adoptar uma e p cie pm:ti
cuIar de macbina. Na InglatelTa a dhi ão do
trabalho continuamente tende amai, . e acentLlar.
não é raro ver- e todo o provimento de nma
commoclidade er foruecid por uma 6 fabrica
que p6de pai po. 1m: Ll ma serie d ma bma
inventadas com o fim le produzir e a, unica com
modidade. Assim e te caso é mais ommulU na
grandes manufacturas dos Estados Unido.

Vamos agora de 'crever outros modos s gundo
os quaes uma grande econ mia de trabalho pro
vem ainda da ua divisão.

27. A multiplicação <los serviço. Uma
grande parte do trabalbo é muitas vezes econo
mi 'ada pela. ua disposição, de modo que um tra
balbador pode ervir a mwtas pe soas tão facil
mente como a uma ó. i um men ageiro fôr
le ar nma carta ao coneio, sem grande cu to po
derá levar mais uma dezena dellas. Em vez de
vinte pessoas cada qual levando a ua carta, um
mensage:iJ:o pode fazer todo o serviço sem grande
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e forço. E te fact 'e xplica porque o correio
e tá habilitado a enviar uma carta, de um exh-o
mo da R publica ao cenh'o por cem r i. Ha
muita pe oa que enDam e I' ebem cmta qu
um carteiro ordinariamente 1 n em grande quan
tidade e em al Lill caso entrega meia duzia d
Llllla vez. Poróm eria int irament impos ivel
h'au mittir- e teIegralllll1< por preço tão redllzid
porque cada re ado opm'adam nte t 1 grapba
do pelo fio e uh- gue por ua v z a um e 
tafeta e 'p cial, que nnam nt pócle 1 val' mai'
de um ao me mo tempo. O arcebi po Wbat 1)""
f z v r que quando um grup d viajante, ex
pI rando um paiz novo a ampam {t noite natu
ralmente dividem o trabalho j uns h'atam do ca
vallo outro de enfardam a, provi õ aJgun:s
acen Lem fogo e preparam a ceia muito procu
ram agua. as>:im por diant. ria inteiramente
ab ludo i uma duzia d individuas viajando em
commum fize sem doz fogos separado, e cozi
nha em doze refeiçõe tambem eparada. O tra
balbo d acender fogo e cozinhar para vinte pes
soas não é maior do que para uma ou duas. Ha
alguma cou fi que uma vez feita 'ervem para
milhm'e e para milhões d individuo. Si uma
pessoa receber uma importante informação, como
por exemplo. que uma tempestado aniinha atra
véz o oe aI10 Atlantico pode avisar a todo o
mundo por meio dos jornaes. E' um grande be
neficio haver um ob ervatorio m teorologico em
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Londres onde dou ou tI' s empregados e o cu
paro em e tudar o e tado da atmo phera m todo
o paiz por meio do telegl'apho, a sim habili
tam-no a prever o quanto mais po iv I o t m
po fLlturo. E' um ca o muito importante da mul
tiplicação elos se1·vicos.

2,. Â. lllulti}llicação (la copia ó taml em
um meio d augmentar immensamento a prodll
cção do trabalho. Quando o io tl'L1meoto e mo
delos destinados a se faz r um objo to e tão uma
vez preparado ó m llita yezes po. il'o1. muI tipli
ca1'- e as copia com o mcnor esforço. Abrir
um cunho para e faz r uma m dalba de ouro
é um trabalho muito leoto e custo O' ma uma
vez obtido bon CLUlho, é facil unhal'- e uma
grande quantidade de moeda. 1 a d speza da cu
nbao'em ó Imuto poqu oa. A pr·n a eutretanto,
é o melhor exemplo da multiplicação da pia.
1'0 las as obra le hake peare copiarIa por um
e crivão jm'amentado cu tam mai I dllzeota.
libras cada copia nova custará tanto quanto a
prim ira. Ante da invenção da impron a o
linos eram a im copiado, e o mallU cril to

ram portan to mui t mais caro', aI m de ser m
crivados do ena. .A obra completa. d ha
k speare podem actualmente .01' adquiridas por
um billing;'e cada, um do romances d \'i a-

erly por eis pence. Pode cu tal' muitas cente
nas ele libras a campo ição e ter otypia de Ulll

grande lino; ma' te I roce 'so uma ,-ez feito
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de xemplal' podem er
d cada um muito meuor

do qu o do pap 1 da encad mação.
Quasi todo o obj cto yulgure que actual-

TIl nte u amo tae como: cadeira meza com-
mUil . cmcara e pil' , bul s, colhere garfo
etc., ão feitos por machina copiados de um
mod lQ ori inalo ma boa ca leira pode er com
prada por d z mil rei ou m no. ma i qui
zerd obter uma cad ira ioferior de um novo
moel 10 cu tar-V"o -á tllhTe cioco ou lez veze mai·.

29. Â(lapta~ão IH's oal. ma outra nn-
tag m muito re ente la divi ão do trabalho é cada
pe oa IodeI' c colber dentre Ul uita profi ões a
qu melhor. e adapte á ua inc]jnaçõ .- o
hom m mu.i to robu to V"a er feneiro; o indi-
yiduo h'aco mpre 11- e omo tacelão ou apateiro;
o babiliuo o apr nel o offi io de relojoeiro; o
ma.i ignorante e de ajeitado pod encontrar tra
balh quebrando pedra ou oncertando c r a .
Cada individll0 gerulm ute trabalbará no emprego
em qn pu ler obter maior vantagen. e 'eria
uma perda manire ta ele habiJjdac1e i o arti ta
fo e qu brar p "Ira ou va.n I.' as rua. Actual
mente a grande divi ão elo tmbalbo e a numero a
fabricas proporcionam os melbores eus jo panl
a obtenção de um emprego alaptalo f. cada fa
culdade pe . oal' () 01 enui int Uigente fazem
o trabalho qlle nioo'uem ahas poderia fazel-o;
tem 'el'vent para ajudai-os nas cousa'

4,
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que exigem habilidade' os outra-me tre deline
am o trabalho e diyidem-no pelo arti ta ; os
caixeiros que ão habei~ em coutabildade e cri
ptmarn os lino e pagam e r c bem a quan tias;
o cli.rector da fabrica é um incli.viduo engenho o
e com expel'iencia o !J.ua1 pode pl'e tal' toda a
attenção á direcção do trabalho fazer bôa com
pra ou imaginar melhoralllento nos negocias.
Cada um e tá a im occupado de modo que o
trabalho erá mais productiío e util para o
outro e ao mesmo tempo mais apro\eitavel
para si.

30. À{laptação local. Enfim a di"i ão do
trabaiho leva-no a adaptaç:ão local - i to é
permitte que cada especie de trabalho seja exe
cu.tado no lagar que melhor no conv m, Temos
já mostrado ( ec, 22, pag, 37) que cada genero
de trabalho deve ser executado onde for mai'
pl'oductivo; o que não se pode dar sem <:t divisão
do trabalho - de maneira que, emquaoto a
França produz vinho, sedas moelas com
pra algodões de Manchester, cerveja de BUl'
ton ou Trent, e carvão d ""ewca t1, No
caso da liYre permuta e a divisão do trabalho
pelfeita cada cidade ou districto aprende a exe
cutar cada commodidade melhor do que os outros
paizes' os relogios são feitos em Clerkenwell, as
pennas de aço em Birmingharn a agulha em
Redditch, a cutellaria em Sheffield, as faianças
em dokp. as fitas em Conventry, o. yjdros em
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I 'anta Helena o hapeos de palha em Lutou e
a im por diaut ,

l\;ão é empl'e po, i'~el diz rmo cxa tamente
a ra ão porque rto objecto ão fabricado
melhor U1 um logar do que m ouh'o orno por
exemplo a' eda le Lião: ma i to a ontece
frequ nt ment , ao povo deve er deixada a
mai .. Jivr faculdade po l' 1para omprar a mer
cad ria.:; qu m lh r lhe aprourer, A conuno-
didad - ã me nufactUl'ac1a d mo lo < produzir
prazer ntiJiela le não orno \~ r m com o
fim d onel'ar os trabalbadore, Quando o com
m rcio livr- a c1ivi ão do trabalho . m~mife te'\.
ora de cic1ael para cielad ora d pr \"iucia para
pr viu ia tamb m entre a mai distante re
giõe do globo, A im pro lllZ- e o qll podemo'
chamaI' CL elivisão te1'1'itol'ial elo tmbalho,
O comm rcio le uma nação para. outra não é
somente com o fim de conseguir os melhore
meio de augmentar a riqueza e onomisar o
trabalho, ma. tamb m para aproximaI'-no cio
fiom nto em que toda a uaçõ deverão viver
em harmonia, omo fo sem por ás. im dizer; uma
ó nação,

31. A combina<,'ão do trabalho. Vamos
agora ver qllaes ão as grande antagen qU,e
re ultam d cada. indivielLlO aprender pel1eita
mente llDJa llnica profi ão, Ohama-se a i to a
divi ão cio trabalho porque a obra dividida
em muita operações differente - não ob tante

.j'
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ta impelie os in Jj,ic1uos á ajudar m- e recipro
camente e a trabalbarem ao me 'mo tempo, ma
nUlactlu'auc1o os me mo objecto. A im na
producção de um livro muita profi õe. e auxi
liam: o fundidore fazem o~ typos; o mechaoi o
as prensas de imprimir; o papel é mannfactmado
em uma fabrica; a tinta de impres ão p'epa
rada em outra; o editor cuido dos negocio' o
anetor fornece o original; o comp itore 3lTLl

mam os tJpo ; o revi 01' ol'l'ige a pr va.; o
impre~. (lI' retira as foUla . depoi ainda ba o
encadernadore' e os livreiro, ai m d illlúra.
out.ras pequena occupações qne fom cem o
ItlL"iJios exigido pela operaçõe peiu ipae. .A.-
im, a o iedarle a emelba-s a Uilla macbina

mtúto complicada na qual 11a um grande llLU1J r
de Toda uma dentro de outra, e cada qual
movendo- e fazendo o mesmo trabalho rep ti
das vezes. E' o qne podel'iamos chamar uma
organisação complexa (lo p;rego oeYa1I O)I, in-
tI'umento): di'-ersos individLlO e di:~'el'ente pro

fissões trabalhando em commnm todo concor
rem para o re ultado finaL

Porem, cumpre obse1'\3.1' que ninguem projecta
e tes sJstemas de trabalbu di\ ielido' realmente
pouca pes oa. conhecem a maneira de ser de
Imútas pl'Ofi sões o como se combinam ao m smo
tempo. Calcula-se que são neces arias ceI' a ele
trinta e eis cathegorias di tinctas de operario para
a construcção e collocação de toda a pe~>as ele
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UIll piano; c rca de qual' nta profi sã 'ão llti
li ada' m relojoaria' na indu tria do algodão
!la mai d em occupaç'oe. Porem frequente
t m nte ão Cl'eado novo en-iço principal
meot quaudo urge urna recente de coberta;
a sim, ba pelo meno d ze ei occupaçã em
photographia ou em fabricar objecto u ado pe
lo plJotograpbos' as e tradas d felTo têm origi
nado uma e1'i d mprego qu não exi tiam
ha cinco nta al1llO pas ado. E ta profi. õe
appare em em lllU le r to I O'i lativo qlle a
anccione on a autol'i e. Não ha lei que 'e ti

PlÜ como mnita. profi oe ão ex clüada , nem
orno um certo lltlIDerO de individuas deve diri

gir- e m cada uma della , porque a ninguem é
permito lo per crutar a neces idade do futuro.
E ta cou a ão arranjada por meio do instincto
social. Cada individno hama a i a e p cie
do trabalho que parece s l'vir-lh e fal-o do
melhor modo.

Uma outra e pecie differente de combiuação
elo trabalho apparece quando certos individuo
auxiliam- e mutuamente na xe ução de um e1'
viço. Á im, o marinheiro pu..<,<ando pelo me 
mo cabo combinam o seu traba.lho ao me mo
tel'Jlllo' ão aiuda exemplo, quando levamos a
me ma e cada, quando 1'elUam~ na me ma. em
bal'cação e a im por diante. .r e te ca o diz- e
haver urna comb1;naçàa imples, porque os in
dividuo . executam o mesmo g nero de trabalho.
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Quando ha difl'erente operaçõe a executar, diz-
e baver uma combinação complexa) como

quando um individuo faz a. ponta le um al
finete e outro as cabeças. A bordo de Lm~ navio
ha combinações simples e complexas. Quando
muitos marinheiros trabalham no mesmo cabre 
tante a combinação é imples porque cada um
faz exactamente o me mo que o outro; Ma o
capitão, o immediato, o timoneiro o cm:pinteiro
o contl'amestre, e o cOí.\inbeiro trabalham ao mes
mo tempo em combinação complexa, d ele que
cada um cuida da proprias occupações. imilar
mente em uma companhia os oldados actu
am ao me mo tempo em combinação imple..
ma os officiaes do chfl:ereute po to tendo
funcçõe distincta a de empenbar, a combinação
torna- e complexa. O individuo qne desta for
ma e auxiliam estão aptos ordjuariamente. a fa
zer muito mais trabalho do que si actua sem
sepai'adamen te.

32. Inconvenientes <la <livi 'fio (lo trabalho.
lia certament algnn inconveniente que appa
recem da grande àivisão do trabalho actualmente
exi. tente nos paizes civilisado. Estes inconve
nientes não são para compararmos com os im
men os beneficios que recebem Si entretanto:
~onvem indicaI-os:

Em prime:iJ:o logar a divisão do trabalho
tende a t01'1~a1' o pode1' 7n~mano limitado e
rest1·icto,. este executa um certo erviço tão
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COD tantemente; que não tem tempo para apren
der e praticar com outros. li inclivicluo torna
se, como ordinariamente e liz valendo ap na
fl decima parte de nm alfinete' i to é, !la indi
viduos que o abem fazer, por exemplo cabeças
de alfinete. No tempo do, romano clizia-~e.

ne sut01" 1lltra crepidwlt não eleu o. apa
teiro ]r alem ela fôrma. Quando um homem, s6
aco tumaelo a fazer alfinet ou apato acba- e
no lonp;iquo e tado. de oe. te da America julga- e
incapaz de fazer todo o trabalho p zado xi
gido cl um colon. O camponio pobre da Jo
ru ga ou da ue ia que a prim ira vi ta parece
meno intellig nt. e tá habiliclaclo a con truir
asna ca a, a culti ar alo. a cuidar do seo
cavalia, e a fazer to camente a sua carroça. ,
in trnmento e mobilia dome tica. At me mo
o Inclio peU -vermelha e'tão muito mai
habilitado a se manter m em um paiz de erto
do que um mecbani o in tnüdo. A unica cou a
qne 'e pode clizer qu um babil sapateiro ou
arti ta de qualquer e pecie deve e forçar- e por
se conservar no of:ficio que aprenc1eo com tanto
trabalho. E' lUna de graça tanto para eUe como
para outrem i fôr obrigado a mprehender um
trabalho que não póde executar bem.

Um segundo inconveniente ela divisão do
trabalho é que o com111.ercio se torna 'muito
complicado) e q'uando de O1'ganisado as con
sequenc:ias são p1'ejudiciaes a cm·to indivi-
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d~tOs. Oada pessoa aprende somente a fabricar
uma certa especie de_objecto e i uma mudanga
ele moda ou outra cousa occa ionar uma dimi
nuição na procura daquellas mercadoria, o pro
duetor tOl'J1a- e pobre, até que po sa aprender
uma outra profissão. Antigamente o fabrico das
crinolina era um grande e lucrativo comm8rcio;
hoje ce sou qna i inteiramente e aquelle que
e entregavam a e te ramo de negocio, recorre

ram a outras occupaç5es. Mas cada profissão é
geralmente bem suppTida d braços perfeitamente
adestrados no trabalho e é muito c1ifficil ao
operarias novos especialmente quando idosos,
aprenderem um novo officio para entrarem em
competencia com os que já tem uma longa pra
tica, Em alguns casos e te facto tem ido exe
cutado com bom exito; assim o mineiros de
Oornish, quando as minas de OornwalJ não foram
mais exploradas, passaram-se para as minas de
carvão anele havia falta ele pessoal. Mas geral
mente, é muito difficil encontrar-se n'a Inglaterra
um novo emprego e é por esta forte ra ão que
as ligas operarias não se eleveriam oppôr a que
novos operarias entra sem para uma profisão
para a qual não se habilitarem.

Os obreiros das mina de carvão de pedra
procmaram impedir aos mineiros de OorDÍsh a
entraela dos poços, Para conservarem os seus
salarios o mais elevado possivel, teriam eleixado
outros individuas morrer a fome. Mas este modo



de agir' é muito egoi ta e fune to. 'i cada pro
fi ão fo o emprehendida de ta forma e execu
tada paTa com todo o outro individuas amo
i o offici ia sem Da pTopTiedade haveria

con tantemente um certo numero de eI graC'af1o
HJ:ra tado. para a ca a de correcÇ<~o, não por
ua propria culpa. E' muito importante lltTe

tanto a gurar o direito ela cada individuo paTa
fazer qualquer e pe ie de trabalho que po a ad
quiI·Ü'. E' um do primeiros e mai' nece arios
dir'eito do operaTio h·abaLhm.' bane tam nte na
profi ão que lhe for mai proveito a. O trabalho
eleve el' lil-Te.



CAPITULO V

Capital

33. O que é o capital1 Vamos agora
procurar comprebender a nature7,a do te?'ceiro
factor da p1'OClucção] chamado capital, e que
consta ela 1'iq'tlexa emp1'egada pant nos a1t
xiliaT a p1'Oeluxú' mais uma outra 1·iquexa.
Todo o capital é riqueza, ma não é exacto qLle
toda a riqueza seja capital. Si uma pes oa tiver
uma provisão de alimento, ou uma provi ão de
dinheiro com que compra o alimento, e viver
ímple mente desta em trabalhar, não é e ta

considerada capital, porque não produz riqueza
ao mesmo tempo. Ma si se occLlpar em con
struir uma casa, ou empregar bem o seo capi
taes, já produzindo alguma cousa que depois
poupar-lhe-á tJ:abalbo ou trar-lhe-á utilidade, en
tão a sua provisão erá capital.

A grande vantagem do capital é habilitar-no
a fazer uma obra com o menor trabalho. Si um
individuo desejar levar agua de lU11 poço para
a sua casa e tiver um pequeno capital, poderá
comprar um balde e levar um cheio d'agua de
cada vez; esta processo é muito trabalhoso. Si
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tivel' mai capital pode adquirir llm barril e
tran portal-o em um carrinho de mão que o
alliviará de uma grande part do p o; a im
conomi ará muito trabalbo. i tiver ainda mai

capital andará melhor abrindo um rego ou um
anal. ou m mo coUocando um conductor 'ne

talico' que e tab leça a derivação para a ua
casa' i to cu tará muito trabalho de uma ó v z,
ma uma yez fito, a agua olTerá talvez pelo
eo proprio pe o e durante toda a lia vida não
e dará mai ao trabalbo el arreg-ar agua.

34. Capital fixo e circulante. Ordinaria
mente dizemo qu o capital é fixo Oll circu
lante, e vamo apr neler verdad iramente a dif
fel' nça entre ambo. O capital fixo con i t
em fabri a macbina in tmmento navio e tra
da de ferr , dique carro, carro a e oub:a,
cou a que duram longo tempo auxiliam o
trabalho. EUe não abrange, ver ladeiramente,
todas a espe ie de propriedade fixa, .A. gre
ja o monumento o quadro, o liYl'oS a ar
vore de ornamento, tc, dlu'am por muito tempo,
porem não ão um capital fL"m porque não e em
pregam com o fim de no auxilim: na producção de
nova riqueza, Podem ser uteis e agradavei e
fazer parte da riqueza de um paiz; Illas não ão
um capital. na ver ladeira accepção da palavra.

O capital cinulante consiste em alim.ento,
vest-uaTio, combustiL'el e out'ras cousas q'u,e
ão nece3sarías pa1'a o 11 tento dos traba-
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lhado1'e. enuJ.'I.6anto estão empenhados em.
wn trabalho. Chama- e cüculante porque é
ele cmta duração; as batata e a couve'
uma vez comida, cresce Ullla no~a provi ão; o
facto ga ta-se em algun mezes, ou em l1ID anno
e é ub tituido por outro. O capital circll1ante
que actualmente exi te em um paiz, não é o
me mo que o ahi encontrado dou anno antes.
Porem o capital fixo é quasi o rue mo; algumas
fabTica podem ser queimadas ou demolidas, al
gumas maclúnas podem s gastar e ser sub-
titu..idas por outra. Porem e ta' mudanças

no capital fixo são relativamente pequena . ao
pa o que todo ou qua i todo o capital circu
lante é mudado em um ou dou annos.

Porem a questão é que não podemos di tin
gnir tão facilmente como acreditavamos o capi
tal fixo do capital circll1ante' pode haver certa
especies de capitaes que não sejam inteiramente
fixas, nem inteiramentf1 circulantes, mas que al
gumas vezes estacionem entre amba. A farinha
de trigo é cedo comida e é um capital circll1ante.
Um moinho de farinha pode dllJ'ar talvez cinco
enta annos, e certamente pode-se chamar um
capital fixo; llm sacco de farinha de trigo pode
dluar cerca de dez annos na media; será l1ID

capital fixo Oll ciTcu1ante? Parece-nos difficil
dizeI-o. No caso de uma estrada de ferro, o
carvão de pedra e o oleo necessario para a
machina, são u adas uma vez, e são claramente
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um capit.al circulante' o.' carro da e trada de
ferro duram cerca d dez anuo , a lo omoti,a
vinte anno. u mai ; o dificio da e taçõ duram
pelo meno trinta anno ; não ha moti\'o pura que~

com um c rto Ludado a ponte tLlUnei e o
diqne não dur m c ntl:\na de anno. 'remo
ti to poi o capital é inteiramente. '/('Jlla que tão
de tempo e di ~ emos que é tanto 111ais fixo quanto
dllra O?~ continlla a lia utilidade por mais l071.Qo
tempo' e tanto mai t??'Culante quanto mais de
pressa é usado ou clestnl'ido, e as i1n exige ser
SI/h tUllido lJlai f7'equentemente .

. - Como o ci.l!lital (~ obti(lo. ,O capital
é o resultado da economia e da ah tinencia,
i to ,po l omente. er obtido pelo op rario
para produzir ri qu za en tão não é eU imm
c!iatam nte o con umidor de ta riqll za, O pobre
selYagem que para não ficar em alim nto tem
que trabalhaI' Cüariamente de um modo arduo
nâo tem capital' ma quando tem algum alimento
na mão e pode occupar- e em fazer ar o e
flexa para facilita],' a aça ele animaes depo
'i ta o capi tal ne t 'arco e flexas, Cada vez
qu trabaUlamo. de te modo para um fim futuro
'i,emo do capital e neU confiamo. À ab ti
uencia (do latim ab = de e tene1'e= cora 'elTar)
con i te m privarmo-no do praze de alguma
cou a que produúmo, OLI que podfu'iamo pro
duzir com algum trabalho. Economisar o'uar
dar alguma cÇlusa intacta para um U'O futuro'
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é ecouomi aI-a daraut um e paço de t mpo tal
qlle não a con amimo. ...i eu tiver Ullla pro
visão ele farinha d~ trigo e com l-a inteiramente,
eJla e acabará e não se pod rá affirmar que a
ecouomi ei, lIias i emquanto II a omo, occu
po-me em fazer uma charrua ou uma carroça,
ou qualquer outro objecto clw.'av I qlle me au
),.iliará a prod UZiT tenho de te modo tran for
1I1ado Ullla forma le capital em outra, Poderia
teT comido a faTinba na ociosidade e neste ca o
não teria sido UIU capital. Porem comendo-a
trabalho paTa o futlU'O, Pro eguindo cI ta, forma
tenho emp1'egaclo o capital, ou por outra tenho
transfonnado um. capital ci1'cz/'lante em outro
fixo ou 'Mm capital clw'avel em outro menos clm'a
vel, O capital por cou equencia, é empr gado
clmante wn p riodo de tempo mai ou m nos longo.
conforme a duração da f6rma egundo a qual é
depositado, Uma boa charrua dUTaTá talvez viate
anuo ; clmante todo se tempo o eu pos uidor
recuperará pelo eu u o o b neficio do trabalho

do capital despendidos em fazei-a, Quando
ella se gastar deverá ter TecupeTado todo o capital
do seu custo, e mais alguD;l juro, O capital
empTegado em carTOS de estradas de ferro 6 re
cuperado no fim de dez aonos ql1 o carros
clllTam no termo medio,

O capital empatado em um negocio podemos
sempTe dizer qlle consiste em salarios ou que
é comprado com salarios. Assim o capital em-
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pregado m e tradas de ferro con i te realmente
em alim nto ,e tual'io, e em outra ommodida
de con llmida pelo operario qu h'al alham
na e trada de f 1'1'0. E v rdade que a ferra
menta ão tambem tão Dece aria como o tri
lho o dormente O' tijolo outro mat riae
nece ario ao trabalho. Ma como e ta cou a
foram previament obtida pelo trabalho. podemo
affirmar que o capital realmente nella mpre
gado repre enta os alario lo operario que já
as haviam fabri ado. .A im: sempre prose
,guindo: ob en'aTemos que o capital empregado
consi te na manutenção do trabalhadores.

36. Empl'eo'o <lo capital. Temo dua
cou. a a con iderar com relação ao empr go do
capital: a qu,antidade do capdal o periodo
de tempo d~~mnte o qual é emlyre,gaclo. A
me ma qu::mtidade de capital occupará mais ou
lUenos bom ns no trabalho confOI'm é empre
gado em um periodo de tempo mai ou meno
longo. Um individuo que cultiva batata apena.
precisa e peral' pelo re ultado do eu trabalho
durante UI11 anno na media. i o eu alimento
e veatuario dLU'ante ste tempo importam em
iOO§OOO então um capital de 700$000 é sl~tfi

ciente pam lhe di./'r tmbalho deste modo. Tres
homens cultivando batatas preci arâo natural
mente tres veze mais capital; ou 2:100$ dez
homens precisarão 7:000$, e as im por diante
na mesma proporção. Porem na cultLU'a da
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vinha é nece ario esperar muitos anno até que
começe a fructe cencia. ,upponhamo qne ejam
neces ario cinco anno de espera, entã.o vinba
teiro preci ará de 5 X 700$ ou 3:500$ antes que
a vinhas se de. envolvam.' Tres vinbateiro pr
cisarão de 3 X 5 X 700 ou dez contos e qui
nhentos mil rei 1 e as im por (!jante em propor
ção. De ·ta fórma vemos clro:amente que o ca
pital exigido para uma erta indu tria propor-
ional ao numero de homens empregado 1 e tal11

bem ao espaço de temp durante' qual per
manece estacionado ou. empl'egado.· for m não
ha propOl'ção alguma :fi °a entre o num 1'0 lle •
trabalbadores e o capital qu .gem - i. to cl _.
pende inteiramente lo e paço â'. te1l,lpo durante
o qua! o capi tal permanece em gÍl:O i to 6 emprega-,•.
elo e recebido de novo. 111 pobre ehage01 al'ranja- 1

se para viver com o capital d aLgLU1. dia De S·

mãos; um cultivador d batata com o apitaI ",
le um anno. Em nma plantação mou ma na·

qual são ob ervado muitos melboramentos dlll'a
dom'os, a qLlantidade de capital exigido '. muita'
maior. Para se mpregar trabalhadore em LUua'
e trada de f rro exige-se um capital irruneu. o por
qn e te toma uma forma muito fL'ea e duravel no
atenos, tunnei., estac;õef':, trilhof.1 e ruacbillas.

37. O trabalho não po(lc er Ulll capital.
:Não é raro onvirmo dizer que o trabalho é o
capital do pobre; e então argumenta- e que o
pobre tem justamente tanto direito de viver do



· o alital como tamb 111 o ri '0. E a sim 6,
· i o puder. . 'i um trabalhador puder man
t0r-'0, produzir uma c rta riqueza e permu
tai-a por alimento e por cou a nece 'aria ert<'1.
mente d v fazei-o. Ma, 111 regra geral não
pó I a im procedor em trabalhar durante um
long e paço de tempo, e perando que o produoto
e acabe ou 'e \' nda. Procedendo de ta forma,

nec " ita muitc'ls v z ne te m ia termo de al
guma cou a mai do que o seo trabalho, e pecial
mente, de alimento alem de. matoriae e in trn
mentos. E ta COURa con tituem o apitaI nece 
~al'io e não ha vantagem m hamarmo' de tra-

. nalho ao cavital quando ' na roalidade uma
cou. a di versa. Por lltras v z t mos onvido

. 'uizer que a term 1 ltm capital e qu Ct intell'i
.~ ,gen ia ta IIIbem é 71111 ('apilal, e a im por diante.
, .'ão expre 'õe CHonea. idea propo ta parece
;. er 1 qne algun incliyiduo viyem ela cansa. que

• obtem do ola ou da int lligen ia, como outro
vivem elo que adquirem como o jnro de um

•.capital. ão obstant a terra não é um capital,
oomo tambem não é a iritellio·encia. .Â. pro
(lncção xíge, c mo vim03, tres ou. a di tincta "
a. aber: a terra o trabalho e capital; e ha
grande inconveniel1te em confLilldir- e a cou as
· imultan amente, tomando-a pelo m lU nome,
quando não . ão identica , .

5



CAPITULO VI

DL tribuição da riqueza

3. Como a riqueza é <liriílhla. Já 'ab
mo o que é riqneza como deTe .er 1] ada e
como lJócle . er prodmlida em maior quantidade,
com o menor trabalho po. sivel, vamo a 'ora
ent.rar na parte maio melindro a do a nmpto.
DeTemo proclU'al' de cobrir como a riqueza (,
di tribuida por aquolles que têm uma part na
sua pl'oducQão. O in 'trumento da prodncc;ão,
como já vimo, ,'ão a tena, o trabalho e o ca
pital; i todos e te forem fornecido pela me
ma pes 'oa não ha luvirla lue todo o prodncto
deve pertenc r-lhe, fi excepç'ão lo que 6 arreca
dado pelo govel'l1o 'ob a forma lo impostos.
Porem, no e. tado actual da sociedade o traba
lhador nll.'as veze po.· u toda a tena e capital
que emprega' ordinariamente h'abalba na herdade
ou fabrica de outrem; ou habita em casa quo não
~ propl'ia' e frequentemente come o alimento for
necido 101' outro individ LlOS; recebe o beneficio
da na' inv n96es e de. coberta ; e erve- lo
caminhos estrada de ferro, cclificio publicas,
otc., con b:uido a cu ta da. communidade.
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A. producção da riqueza portanto não d 
pende da vontade e e forço de um ó homem
ma ao me mo tempo la propria di tribuição da
terra, do trabalho elo capjtal por cli:fferente
pe oa ou la e de inelividuo. E ta le_em
ter o eo quinbão na rig ueza prod uzi la' i for
necerem algun do factore ela producçã podem
negociar e l' clamar mai ou meno proelucto.
Porem, não é o impl aca.so Oli capl'l'dzo
que jJrc 'üle a di friúuiçào da 1'ique"ct; ramos
estul!ctr a. leis natu'mes ele accordo C011'1J as
qllaes a. distribuição se rea/i. a. Deíemo e"'
pU ro' a propor ão ela ua quantidade obtida pelo
iucljviduo. O hom n traball1am lllllÍ p no a
m nte m uma h rdade e valori am a colhei
ta'; o pr pü tario chega e toma llma granel
parte d lia para l' nda el maneira que o traba
Iha(lol'e fi am quasi. lU ter elo qu viv r. Quando
e tivermos habilita lo a ompreheneler porque o
trabalha lor ganha tão pouco pre ellt mente. vc
I'emo,: talvez como deve lirigir- o para ga
nhar mais, porem TIl qualquer ca o ob orvar mo'
<)11e i 'to devido em graude parte as leis da
natureza.

A parte lo a umpto que vamos agora COl1-

idcrar 6 hamada a di tr'Íbuição clct riquexrl,
porque nos en iua omo a riquoza p-ofluzida Ó

di triblu la (do latim clú e tribuerc entre 'ar)
pelo trabalhadore propri tarjo. capitaJi ta e
pelo go,erno. A. parte que o traball1ador recebe

õ'
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chama-se salario' o (luinhão de tena do pro
prietario denomina- e renda; o docapitali ta é
jZl1"O; e o governo recebe o impo to . Podemo
affinnaI' que em regra geral o producto do
trabalho divide-se em quab:o parte que podem
er as im indicada :
producto = salario + renda + jltro + impo 'tos.

39. .A parte (lo traballla{lor. alario:
De,e er cuidadosamente recordado qne a deno
minações salario) ?'enda e y'uro aqui empregadas
não se devem confundir xactamente com o no
me que empregamos na vida orcwlaI·ia. Os a
lario' pago ao' operarias ão mui ta vezo mais
do que alarias, são ele algum moela jlUa' a renda
consta quasi empre ele alguma palte elo jmo; e
o que challlamos jlHO pócle ser em alguns casos
realmente 'alaria ou renda.

Pela elenominação sala?'io) exprmumos em
economia politica, aquillo qu paga o e. forço do
trabalho. Porém, um operaria é o elono ele suas
ferramenta'; os pech'eiro têm cinzei, martellos,
regoa etc.; o carpinteiros muitas veze po'
suem plainas e outros instnrn18nto qu repre-
entam um certo valor; um fabricante ele pi anos

algumas vezes tem lUll certo capital empre
gaelo em ferramentas; até mesmo os jardi
neiro necessitam ele pá 1 ancinho, lIDl carrinho
cle mão, fouce e aveze machina de aparar
grama. E te instrumento.' repre entam inteira
mente o capital empregado eLUU certo juro
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deve er paO'o por e te capital. O fahricaute
de pianos deve cobTar 1.U11 c1 t rJIlinado juro
pelo cu. to ele ua fel'J'amenta '. Ma.' . alario
propriamente dito é aquiUo que fica depoi. d
se hav r di. tribni]o a parte le te juro eria
con,eniente I dnzir - e tamb m o ql1.e é pago
ao go, rno ob a forma de impo tos.

40. A. parte do 010. .tI. 1'enclCl) o egnndo
factor ] producto, repre. enta em conomia po
litica, o que 6 pa o I e]o mprego el nm ag nte
nahual, ejam um terreno jazida 1 minerae
rios on lago. A renda lo l.Ulla ca a Oll le LUlla
fal)l'ica não 6 poi, t da a r nda na v rc!adeiril
a c p ão da palana. Um certo apital tendo ido
ga to para a on 'tl'U ção da ca a n da fabrica um
juro d v ser pao'O obro e te capital' d vemo então
deduzir o te juro do qu é commnmente cha
mado renda para p leTmo de cobrir o que 6
r almellt uma renda. ronda de LUua cc 'a é
a quantia paga pelo terreno no qual eDa e tá edi
ficada; erá mai proximamente.a v rdadeira
Tenda, pondo le I arte o jmo. ,em-Ib.alltemento
a renda orc1jnaria de llma herdade inclue de
ordinairo juro elo capital di pencüdo na ua con-
b:ncC;ão, na e. trada , portãe, cerca, canaes e

outro. melhoramento. D poi apr nderemos exa
ctam nte donde procede a ,el'dadeira renda.

41. .Á parte (lo capital. A part natnJ:al
do capital é o }1.ilI"O,. P rém, de orc!inal'io muito
menor do que o que a tnalment fica em poder
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elo capitali ta. () negocias são geralmente em
prebendido por al 'wn capitali ta lue aluga tuna
zona de terreno con b:oe uma fabrica adquire ma
cbini mos, e então emprega indivieluos para tra
balhar na' machina" pagando-lhe' salario, O
proprio capitalista muita,' vezes é o admiJli 'trador,
e trabalha diariamente qLla i tanto como o ope
rario. Quando as mercadoria e tão acabadas e
vendidas, arreca la todo o dinheiro guarda-o;
ma ent.::'io já tem pago uma grande omma em
ordenados emquanto a mercadoria 'e ruanufa
ctUTavam' e tambem o alugLlel elo terreno que tomou.
Tendo apartado estas quotas ele, ficar um certo
tuC'ro] do qual uma parte empregará m manter-
e. Porém, este lucro d ve, mpre con tal' de mai

alguma cousa que o juro do capital, encerrará tam
bem uma r mnneração pelo trabalho de a lmini '
b.'ar o negocio. O director de uma fabrica rara ve
zes póde iquer tocar no algodão linho, ferr ou ou
tras materias que são manufactLU'ada ; não ob
stante, trabalha com a intelligencia e com a penna
calculando os preços pelos quaes poderá ..ender
as mercadorias, indagando onde poderá comprar
mais barato as materias prima, escolh udo bons
operaria , cUidando la conta e assim por diante,
Um trabalho mental a 'siduo é realmente muito
mais c1ifficil e fastidioso do que um b:'abalho ma
nual, e para e coliocar lUJJ negocio em bom an
damento e atraves ar-se epocas calamito a lUJJ

director tem que supportar grande de go to e



fadiga. m uta . A im, 1 n ce. 'ario que
for b ill ,u edido, rec ba uma parte on 'ielerav I
do product le modo que o lucro compen e o
tl'abalho. E ta parte 6 chamada despem de
uperintendencia e ainela que . ja orelinal'ia

ment muito maior elo qne a d um simpIe ' tra
halhador r alment Uill ruenado da me ma
natureza.

ma OLltJ:a part elo lucro elo.. capitaLi .. tai>
de,' ,'er po -ta d laelo omo. eguro contra os
ri co,. Ha seropl' mai li. meno' io el'teza em
um n goci me:-lllO o aclmini tra lol' maio habil
e prud nt pócle p rd r dinheiro p r uma 'ri
cl circum tancias: ontra a' quae não o pre
\' nío' alguma v z d pai da c n trucção da
fabl'i a, o. pedidos rIa' mel' adoria qu dI tem
de fabri ar acabam-sc; em outl'O ca o a ma
t rias prima não pocl TIl r adIuirida ; tal vez
d 'cubra poróm ja tal'Cl, qu a fabrica foi
onstl'Luela m Lllll I cal in onv-ui nto por aca 'o

rla me. ma orte, o operario fi am d content s
recusam- e a trabalhar pelo . alal'i s que o ca

pitali ta póel pagar. Então, toda a. veze. que
OCC01'1' l' te: eno on infol'tLlIlio 6 o capita-
lista qu mai'. otJ:i:e, porqu pcrelo norme
quantias que po 1 riam pl'Opor iOllar-Ihe um outro
lU elo de vida mai confol'tav L Ha asos em que
individuo que trabalharam vigOl'o ameut durante
toda a viela, e eUl'iqueceram- e· O'raelativam nte
perdem todos o eu ben no termo de eo clia.
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devido a algllln eno de calculo ou a allYLUlla 111

preza infeliz, de lue não foi culpado.
UmcapüaJj" ta de, , então, ter algllilla ora

gem para sLlpportar te r vezes; empre ·tundo o
eu capüal ao go\erno póde obter um erto :iul'o

e ficar int Ü'ament de cauçado d Dão p rel l-o.
•\ entretanto, empregal-o em LUD negocio, orreu
do o ri co d per lel-o dev ter por i so uma
recomp 11 a. E. ta de\-e, pelo meno' egniJjbrar
as yantagens do bom xito de LUD nep;ocio com
a. perda. cI outros. d maneira gu o. apita
li ·tas obteniJam na meclia os jlll.·O do capital e
mm o. ordenado pela adlllini tração li \'1' de
IJerda·. Podemo e tabelecer. ntão que

htC1'O = onlenados pela Cld'mini tmr;ão.
42. Do juro. O qne e pao'a pelo mpr go

do capital, inteiramente a parte o qn é detid
ao trabaUlO e ri 'co do adminj:;h'adOl' cio negoci ,
é chamado J·~t1'O. E 'te, sem du vicia, póde 'er maior
OLl m nor, conf rme a .'omma do apital ó maior
ou menor' erá tamb m proporcional ao tempo
em qLlC o capital e. t v empregado. De 'ta for
ma a t~'(a do jmo é 'empre e.'tal elccida em pr 
porção a quantidade do capital e 10 t mpo; cinco
por cento ao anno quer cuzer qu cl 'a la cem
milréis, cinco milréis são declu7.iclos p l' ca la aJUl

em qne o capital é elJJ[ regado, e na mesma pro
porç'ão para epocas mais ou menos longa'.

A taxa ele juro actuaJmente paga em uma
tra.m~a ção nu:ia mu.üo ele um a dou, por cento
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ató cincoenta por cento ou 1uai.. Quando a taxa
é acima de cinco ou ei por cento at um c rt
pauto, não é mai. tun juro r aI ma' im para
compensar o ri co da perda de todo o capital.
Para ollhecer-'e a verdadeira taxa media do
juro, dove- indagar luanto o paga p I di
nh ir mp1'e. tac10 áqll lie qu 'ão e1'to em l' .

tituil-o novamcnt c qll dão pl'Opri dad ' como
garantia, 'le moela a uã hav 1.' clLn-ida . obre a
re. tituição. Pa1'ec provaY 1 lU a I rdadoira
taxa 111 dia d juro na Inglaterra 6 pro entement
ceI' a d quatro por cento p01'6m ,aria, I em
cada paiz . enelo mai. baixa na Inglaterra li 1
landa cL que m outra qualquer parte. Ko E
tad.. nido la Amorica elo Norto é prolalel
mente, -ei' Oll . te p r entoo

O fa t maio hUIoJ'tante a l' a do juro que
elte é o me mo em qualquer negocio. O lucro clif
ferem muito, é verdad ,porqu trabalho do .11pO
rintcndencia 6 ditl 1" nte ou pOJ'qu ha mais risco

lU lllll ommcl' ia elo que om outro. JUa. o j llTO
r aI 6 o llle~nlO porql1 oca] ital, endo empre 
tado .ob a forma de mo da póde se1- o para
ql1alqll l' indu tria. Não ha nada III Ulll capi tal
cil' ulant que o torne mai adaptado a lUll com
morci do que a outro' con. equentemento cle,-el'á
, er empre tad o áq II olla indu b'ia que oili recer
'ompre lUll jmo maioJ' do que a outra. ÀR. im:
ha umn tenclencict constante pam a wtit'oJ'Jllida
de do j1/?'0 em todo o 'l'amos de indu tria .
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CAPITULO VII

Salado

43. Salario apparente e alado real. O
. alario, como já ,imo " 6 o paO'am nt r cebiclo
pelo trabalhador a troco do eu trabalho. Não
tem grand alcance o facto do pa 'amento ·el.' EOlto
cliariamente, em cada emana, todo, o meze,
ele tl'e. em tre mezes OLl no fim de cada anno.
:N a Inglaterra adiaria d um jardin iro ' ol'Cli
nariamente, paga â tal'd ; um arti ta u. uaJ
mente pago aos sabbado, ou â ..exta feiras á
noite, ou algllllla veze, quinzeIJalmente; o em
pregados rec bem o. ordenado' mensalmente; os
diJ..ectores funccionario., amanu ns e outro são
pao'o' por trime. tre ou em outras veze emes
tralmente. Quando o ordenado. são pagos men
. almente on em wn long-o int rvallo, 'ão geral
mente chamado. salaTios (do latim salm'iwn cJj

nbeiro dado aos . olclado' roman . pllJ.'a sal) ma..
si estes fôrem sámente o preço do trabalho, são
exactamente la me ma natureza que os orde
nados propriamente elito..

Di emo no ultimo capitLl10 lue o ordenado
con ta de W1Ja parte do prodncto do trabalho da
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terra e do capital' no paragrapho precedente 1e
clarámo que con i te em pagamento. Aqui appa
rece mna da grande difficuldade do 110' o as-
umpto. De facto o alario r cebido p 10 tra

balhador ,pre entemente C011 . te qua i empr
em clinheir . m individuo que trabalha em al
godão fabrica fio d algodão' ma não recebe
110 fim da emana o eqlúyalent do eo trabalho
em fio de algodão' rec b 1Ln tanto mil réi.
I to é muito mai commod' porque i o ope
rario r cebe e alo"odão. on outra commodidade
que tive ~e produzido' teria que vend l-a para
comprar aUmento, roupa e pagar o aluglwl da asa.
Em loO"ar d l' ceb r poi , uma part de nm pro
ducto, rec b do capitaL ta uma erta quantida
cl de clioh ir corre pondente ao o alor.

Agora podemo ver (l que é exigi lo para di 
tioguirmo o alm'io apparente do alan'o real.
Um operario trabalha realm nt para comer, ves
tir- e, b ber, fUmar e para outra cou a que con
SlUll . e ta c n tituem o alario real. Oomtanto
qu- adquÜ'a mais cou a, pouco se iucommoda
que ganhe mai ou meno salario em dinheiro'
não pód omer dinheiro nem empr gal-o de
llma certa. forma, inão na loja, i o trigo ou
o algodão encarecer, o alari de cada perario
tornm:- e-â realmente c!imimúdo, porque então.
póde comprar meno trigo ou algodão com o sa
lUlio em dinheiro, O homens e tão aeo twnado
a ligar dema iada importancia á quantidade de mil
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réis que ganham pOl' um dia 'de trabaUlO ima
ginam que i ganharem 25 por cento mais alem do
alaria em dinheiro devem ser 25 por cento mais

ricos. Ma não é nece sarialllente e te o ca o;
porque si os preços media da mercadoria fOI' m
tambem elevado a 25 por cento não ficarão Teal
mente nem mais rico llem mai pobTe do que
ante.

Começamo, agoTa a comprehender que o au
gmento elo pTod ucto do trabalho é realm nte o
facto impOl'tante paTa cada tU1l. POTque si al
guma meTcadoTia como o tecido de algodão
póde er feita com menos trabalho, póde er ven·
elida por meno preço cada lUll pócle comprar
mais, pelo me mo preço, e a im ficar melhor
ve tido. i acontecer o mesmo caso com ouh'a
mercadoria, de maneira qLle o linho as meia,
os sapatos, os tijolos, a ca, a , as cadeira, a,
meza , os Telogios os liVl'oS etc., ejam feito' em
maior quantidade do qne antes: com o me mo
trabalho, caela nm ,erá melhoT servid com a
con a que realmente de ejar obter.

E certo que, 1I1n augmento 'real de ordena
dos paTa o P01;O em geml só póde e1' obtido
t'ab1'icando-se objectos bcwatos. ão ha dnvida
que algnmas vezes nm negociante não ganha
quando as mercadorias tOTnam-se mais cara, ma .
á pTOpOTÇão que ficam mais caras os consumi
dOTes perdem, porqne privam- e de um certo con
fOTtO e da con. as mai nece al'Ía á ,ida, Po-
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Têm, si as mercadoria fôrem fabricada por me
nor preço, todo o con urruclore. ganham de
toda a maneira e todo endo con llllli lar , to
do ganham logo qu e utiJi 'em d . artigos
bal'ato, Não deve re ultar listo que o operaria
e os commerciante offram com o elevado preço
da III l' adorias, i, clevido a aI 'Ullla invenção,
llJ1)a grande quantidade de con as é feita Olll o
mesmo trabalh , o operario e tará IH'oYavelmente
habilitado a ven ler n 'ua parte do pro lu to mm
cara do que ante, i to é, eo alaria auom n
tará em ,ez de climinu.ir com o barateamento do
producto, O negociant III ompen ação ga
nhará III no em cada artio'o que ,ender por6m
como poderá ,ender e111:.:'1 muito mai o eo
hlcro finae augmentarão, O re llltado a que
chegamo' 6, pai. 1 que todo o CHtfJmento elo 111'0
dueto e bamteamento das '))wrcaelo1'ia 1'edundam
em beneficio do po~'o e ri o verdaclei'ro 'Jlwdo ele
tomal-o mai 1'ico,

44, Como e apre entillu as <lifferellQas
(le salado. K mluto importante comprehender
exactamente a razão da' grandes differença, que
ba nn taxa' de alaria pago na clifferente
profi õe, Alo'uu traballladore são pago cem
ou me mo mil veze mai por um dia d traba
lho do que outro e póde parecer mluto inju to
que haja tão sensi,ei de igualdade, Deve
mo considerar que isto é o resultado neces
sario do variado' caractere e da' faculdades
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de certa pessoas, ele algmn modo proYil1dos ~a

força mental ou pby ica com que nasceram. d
alguma forma da educação e da experieJlCia que
con eguiJ.'am adquirir, Ouvimos dizer muita, ve
ze que todo os homens na, c J'aJll livres e egua s;
comtudo, e te facto p6cle ,er verdadeiro ,ob o
ponto le vista legal não o 6 em ouh'o', ma
criauça 6, muita veze, forto e robusta de ,de 0.

}Jrimeiro anl1Os' uma outra ó fraca eloent·
com o mesmo!': exercicio . a intejjio'encifl !:la
ainda mais notavei differenc;as.

.As tabella de salarios em differ nte mpr
go' ão r gula la. pelas leis da O/!'ertCb e
da p1'oC1l1'a que elepoi e -tudaremo, Do me lUO
modo que a mercadorias obem le pr C;O quan
do ba pouca no mercado e ão muito pr cma
das, a sim tambem o preço do trabalho do lJo
mem augmenta quando muito de uma c rta
e pecie 6 procurado e pouco encontrado. E' indif
ferente que di tin 'amo entre a procma de lU r
cadoria' e a do trabalho, o que 6 precii:lo parll
. e fazer mercadorias. Quallto mai ,obje to' de
uma c rta e pecie forem neces arios mai hom DS

capazes ele fazeI-o devem S61' procmados. i C0111
pl'l1l'1ll0 um bal'ometl'o aneiroele, utiliza-ma-no do
trabalbo ele um homem capaz ele fazer um tal
barometl'o: si muito. individuo tiv r m a pban
ta ia de po. uil'em bal'ometl'o. an irode , e que só
llns certos operario ' sejam dotados de habilidade pa
ra cou h'uil-o , podem estes exigir um eleva lo pr ço
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pelo eo trabalho. K verdade qu a pes Das
que compram barometron não pagam ordinaria
mente ao op rario. para fazei-o ; um individuo
com algum capital ompra o. barometro fito,
anteriormente e s -xple á \'enda TIl uma 1 ja.
O capite'1Ji ta adianta o nalario ao operario' ma
,óínente por alguma emana on meze . e con
forme a pro um do barometro é animada ou
demora la mprega mai ou m no operari s.
Â sim: (b proCUI'(( de com IIIodiclade. é 1/lais
ou menos, posto que não ú~teircbmente o II/e 
mo q~be a procum de trabalho. O Incro do
apitalista leye 'er on iderad o; ma' a parte

e 'ta ex pc-ão a taxa elos alaria (r regulada
pia.' 1Jl(" JIIa leis de o/leria e de proclIl'(( COIIIO

o preço da 1Ilenadorias. .
Tudo o que aifecta, portanto o numero ele 110

men' aptos e promI to para executar uma e~p cie
I artictllar le trabalho afl' ta o salaria destes
individno. Â, i111, a pJ'iucipai CU'ClUll 'tancia qu
regula o saJario 6 o numero omparatiYo da p 
'oas qn foram educa la' conforme o li, r o O'ráo
de força tanto phy jca como 01 ntaJ. A maior parte
de individuo emquanto go~am perf ita atí.d
ão 'ufficientement dotado de força muscular #

pa,ra executar trabalhos COl1lillUJ1Si a !ferta d s es
iuclividuos 6 con, quentement muito abnndante;
e a meDO que po am adquirir um erto conhe
cimento particnlal' ou destr za, não podem e pe
l'ar elevado alario.'. Os anão e o' g-igant s ão
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empre muito menos commun do que o homens
de e tatm'a mediana' si . e de jar um trabalho
importante ]ue sámente pos a J' executado por
anão' on gigantes, poderão este exigir ele,ado
alaria.. Os auãos entretanto, não teLU uma applica

ção e pecial excepto para e exhibirem como urlo-
idade ; o indi\iduos muito mai ngoro os, tam

bem, não . ão geralment iudicado para nma
fnncção particnlar, porque os trabalho muito pe
zado. são actnalmente feito por machinas. Po
dem, entretanto, ganhar at ar lenado muito ele
vados qnebrando carvão, ou forjando ferro, por
qne 5tes trabalho exigem uma grande força e
re istencüt que ain la não ão comml1mente uti
lizadas pelas machinas. Os forjadore de ferro
algnmas yeze ganham salario relativamente
elevados.

E' com llma grande perida e conheci
mento que geralmente Ulll homem e habüita a
ganhar grande alarias. O. ricos gostam dos
objecto' de excellente qualidade, e a im alglill
indiyiduos que po am fazel-o do melhor modo
passiveI del'em ex.igir preços muito elevados.
Ql1a i toda as pe soas cantam mais on menos
bem' porém clifficilmente alguem poderá cantar
tão bem como MI'. 'im Rieve.· a sim e te pôde
ganhar talvez vinte Oll trinta mil réis por cada
peça. Dá-se o mesmo facto com o bou ar
ti ta ,actOTe advogados e engenheiro. O artista
é ordinariamente o capitali ta de i proprio por-
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que. u ·tenta-!S durante muito meze.. L1 m mo
auno. 1 emquanto e.'tá pintando um quadro; 'i
a ante er executal-o oxcellont monte póda ,an
deI-o por algun' anta de réi~ porque fio muito
rico. O qll d ejam po uir b n. qua Iro..

45. A.dam Smith c O' ol'(lcn.Hlo. lia,
omtudo ,"aria ü'cum 'tancia. que fazem om

qlle o honol'ario d um erto ompr 0'0 ajam
mai' ou meno lo,ados d lUa em outro C

'-amo n occupar om "lu Adam 'mith (li e
obr este a i:iumpto. Ellc m nci na in cir-

Clll11 tancia~ principae que adaptam pogu no a-
laria a algllll' mpregos o luilibraD1 grand
salario. com outro' amo s . cp:ue :

(1) Á onycnicneicl e a (lc 'collycni ncia
tIo cmprcgo. i um cmpr go for por. i me 
mo ampara ti"amento ap;rad a, I. attrab aqllolle
quo do oub:o modo não o d Hojariam com os fi

laria.' corrent s. A.'sim, os officiao do excercito
da armada não são na media bem pagos; po-'

r lU nunca ba djfficuldado lU onc ntral-o 1 por
quo ao trabalbo, aliá. faeil c tão alliadas a
homa e a iuftu n iu. Por outro lado um
bom carniceiro gunllU el ,"ud. alaria: porque
esta profi ão 6 repugnante alóm de er, con i
derada cruel. um inclividuo babil:itado . ú dc
'"erá abraçal~a em ra 'ão dos .'ou' vantaj O' 3

Im·io.
(2) À "ida facil e barata on a (lifliculda

{lc e {lc peza !)arlt habilitarmo-nos a cxcrccr
6
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Ullla ln'ou ão. E ta cirCUlll ·tancia empre tem
muita importancia, porqlle a maior parte da po
pulação 6- pobre, e por on qnencia não póel
dar a seos filho.' uma ec1u ação muito e morada.
Assim, a maior part dos jovenR e tá apena. pJ' 
parada para omprogos manuae ordinario e por
tanto alcançam collocaçõe baixa.. Para. e apren
der nma profi 'ão como a do architecto ou lo
engenheÜ'o, é preCl. o dj pender-so elevada 0111 III a,;
tornar- e aprendiz em LUl)U boa offi. 'ina, e
gastar-se muitos aono' m praticar e . peral'
antos do conseguir algum 1'0 ulta 1. Por e ta
rasão. algmna p ..oas que comparatinmente i'ão
11em 'u cedida ne ta difficult sa' profi' õe p;a
nbam . alario. muito Im-ados.

(3) A. COll tancia ou illcon tancia fIe lUll
cmpreO'o. Quando um indn'iduo e -tá 'ertl de
ser empregado e pago regulnrl11 nto todos os al1
]]os, está onunaeiamonto li.:po::;to a a eitar um
pequeno onlenado. As..im ha pou a diffi ullla]e

m se encontrar na Inglaterra indi,idno' qLle qnei
ram '01' policia .. pelo pl'eç'o de 2ó . hilling pOl'
semana' não obstante terem d desempenhar a~

na' obrigaçõe dmante a noite e em "erviç-o l11LÚt."
vezes aborrecidos e de..agradavoi .., toda\rja os po
liciaes estão intimamente conyencidos de qno terão
cmpr go, omqLlanto compOltár fi-sO bem. Um
carpinteiro ou um pedI' iro, ao contrario, é mui
ta yozeS d spe(lido elo trabalho, e torna-..e apr 
heu i\~o obre o modo do sn t ntar sna, fallljlia~.



O. peilr iro e tijoleiro, qlle não podcm traba
lhaI' dluante a epoca da geada de em cm du
,ida ter levado sa1ario durante o re to do an
no d modo a accllmulur uma boa pr vi ão. O
iudi\ieluo' que trabalham no lique e que ão
ímpIo m nte vigoro o e em nenhuma habili

dad particular aanham bou . alario quando o
commer io é a ti o e quando muito. na\"'Ío entram
na elo a' outra ,eze quaudo o ommercio
está fraco. ou quando ,enta onb'm'io' refm a
embarcaçõe fóra do port frequentemente cabem
na mi:-eria por falta de empreg .

(-1:) Da confiança que e deve ter naqnel
lc que excrcem cmpreo·o.. E ta cir llm-
tancia aft' cta consid ravelmente a um po,o

a ostumado a crta ccupaçõ. ma p 'oa, que
nlío tenha b a c nducta não 1. 'd peral' obter
um mpr go em um banco ou m Ulnau oriv r
RIU'ia. Não ba nada tão difficil para UUla
pess a tida como d shon ta mo encontrm' Ullla
coll ação ,-antajosa. As im LUna boa reputação
"aI llluitas \ eze muito dinheiro. A hone. tidade
r0u]mnt , é tão C01J1mLUU que não j)xig ómentc
lendo alario porém é um dos 'eo l' qui ito..

O in 1i\-ic1uo mlúto babil. nunca poderá elO aclmi
ni b'aelor de um grande negocio, quando haja mo
tj"o' paJ.'a e julgar que cometteo alguma frallde.

n Finalmente: a prolHlbilidlHlc ou im·
pl'obabili<ladc <lo ucccs"O cm lUll cmpl'cg'o
affecta gran<lrlUl'lltc o alario <laquelle que

G'
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alcançam bom cxito. Em algun ca::lo, um
homem póde diliicümentvital' o hom exito; i
por ventLU'a a ..ental· praça torna- 'oldado quer
queira. quer não. Quasi todo' da me 'ma Olte, que
e empreO'am em 1anca, e 'criptorio caIU lTIerci aes

ou em T partições pubJi a pod m fazer carreira
executando algun:, h'abalbos exigido' n es em
pregos. Con 'equntem nte o, .mpr 'os 'ão ra
ras ,ezes bem pagos. Porém, para aquE'lle' que
e tornam ad,ogado, ómento algun têm conhe

cimento' ospeciaes, habilidade e tino exigidos
pal'a serem bem succedido . alguu' deste coo
segLlem gl'andes resultado, e outros CJuando mal
succecli los devem pro Ul'ar outro meio de vida.

Certa' occupaçõe ão lDlútO mal paga. por-
que pod lU er de. empenhada pOl' in lividuo ' que
não tenham ido b TIl 'uccedi los em oLltra '. lho
fluentemente nma pessoa depoi, c1 apreoeler um
officio, ou uma profis ão acha que não lhe 6 pro
pria' em oub:os ca o' uma diminui~~ão na pro
cura de uma commodidade obriga os fabricante
a tental' outro meio do vida. Estes indi,iduo
são ordinal'iamente mlúto ido o. e pobr
para recomeçal'em a Yida de novo, e apren lerem
um outro officio difficil. À sim devem aceitar
o primeiJ:o empl'ego que 'e lhes apresente. Os
individuo regularmente educado' que nâ coo e
guem pro peral' vão ser amanuen es, agente com
merciae. on de seguros, pequeno commel'ciantes de
vinho e proc\U'am ouh'us occupações semelhantes.
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ntam l)raça ou vão quebrar pedra . a mulbe-

re pobr tornam- e co tur ira. ou criada.
Dond ainda uma 'ez. nnllO' a n c idade d
deixar a ada UI11 intéira liberdado para apren
dor LUlla profi ão que po a iliriRü-a; nã é Ó
prejudicial ao publico ma lUuit injn to para
a pe' oa. desgraçada, quando .xcltuda, de 'em
prego lU ,jrtude de re tricçõe' al'tificiae' apre-
entada' por aqueDe que já oxercem . e em-

pregos.
46. O que (' lUll alario ra onveH Diz- o

g ralment qu UIIl homem ele1 e ganhar um úom
salm'io a troco elo eo trabalho; ma é uma sen
tenra ill/l oria. Nada a pl'im ira Yi ta póde er
mais 1'a oav I mai justo; ma quando exami
namo. a na v rdadeira significação 10°'0" mos que
não ha um ntido real em tuclo i to. R duz- e
simpJ sment a que IlIn homem elece ter o que deve
t r. l ão' pód xplicar qu- 6 um alaria
1'a oayeL AJ 'Lms perario '6 ganham na InglatelTa
um bjJling por dia outro dou' tr., e mai hil
ling . outro. gap l1!Ull dez e at m 'mo vi.nte . hil
lin ';' 101' dia' qual ele ta eliaria 6 um salario
ra a\-e!? i a expre ão quer diz r qu todo de
,em receb r a m ma djaria ·ntão toda a
faculdade . canctere. differ nte dos homeu'
devem priméirament ser eqLuparado e exacta
mente iel utificado . im que o . alaria ,a
riam d accordo com as leis de offerta e
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de proclU'a, e tambem que o operado clifl'erem
em habilidade e em forç~a) e no modo de proelu
ziI' a mercaeloI'ia::;, de, ba,er portanto clifl'eI' nça
na procura de t s proeluctos. ,emelbantemente,
tanto não eleve haver uma tabella ra oavel de. alarios
como tambem não pócle haver um preço equitativo
para o algodão ou para o felTo. Tud é um meio ele
negocio; aquelle que tem trio'o, algo Ião ou feI'ro, ou
outra cousa em seo poder, tem o Cireito el ven
deI-a pelo melhor \lreço que puder alcançar com
tanto que não impeça ao outI'OS ele venderem a
. uas meI'caelúl'ia do melhoI' modo que intende
rem. De te modo, todo o op rari tem p rfeita
mente o diTeito ele vendeI' o seu trabalho p lo
mais elevado alario que puder alcançar, comtanto
que não vá prejudicar a eD'uaes direito de outros
para venlerem o seo trabalho como lhe aprouver.



CAPITULO VIII

Li0'(1 -o]H'l';n'i(1

(Lh/de -llI!iOllsj

.J.7. :Fill (la lig'l. -O!lerilrias. O op nt
rio' ordinariamente pen am qn o melhor mcio
rl 1 ,-ar o 00' ·alario.' f01'l11al' a liga~-op

J'Rl'ia para obrigar o. pah'õ' a pagar-lh s
lU Ihol'es . alaria,. .ti. liga-operaria é WJta (l 0

úcu:clo de operarios empregado em UJJla eer!a
(J pecie ele officio, o quaes concordaJJl em agir
. inmltanemnente, seguindo a. instntCtõe de ~~?n

cOI7,elho eleito e . 7tb. ('rerem quanüali pa1'Cl o pa
.l}Ctlilento da. de.pe as. AlgLUnas Lio'as- p l'a1'ia.
r1iffel'em entre si i'ião ora bem om mal dirigida' a
. C1nelhml<,'a d indi riduo. qll un s comportam b m
e ontro mal. AI m cli' o, ame. ma ociodad muita.
\' zes oc upa-8e de diffel'cnt . e 'peci .' d nego ios.
Onlina1'iament na 1nO'Iat na, Ttmcci nam como so
ciedades d SOCCOlTO' mntuo~ isto é, ada m mbl'o
qne ontl'ibu com a Cjuota pr. mana, conjunta
mel1t 0111 a joia e ontl' p queno.' pagamonto ,
t lU o direito depoi d pou o t mpo der c b ninte
hilling por Hemana no ca. o de adoec 1'; quan

rI lueimaela ou P relida ai;, sua' f lTamenta
receb a importancia' quando despeclitlo do tra-
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balho recehe dez billin's por emana dluante
lllll rto e. 'paço de tempo' :i fôr tão infel iz qno
chegu a so invaUdar accid ntalment. receberá
uma boa .omma como ben ficio; qllando mor
rer ~erá entorrado a xpen a da liga, Todas
o ta eli po 'i<;,ões ão flxcellento:, porqu colloam
um incii,iduo fIO alrigo ela e'~entua1idado, qlle
não são USlla, impede ao. operario, de cawrom
na mi,oria, Desde o tempo m q 1 a: liga '-op 
nu'ia: ftrncciooam. 6 impo , i,ol não appro,a\-as
illlútO ardentom nt ,

A ':im as llga:-op farias estão ainda aptas para
cuidarem elos seus mombros. insi, tinelo afim 1
C)uo o, patrão: tornem as fal ricas nt i e
saJubr:. 'i 1111l :ó oporario fàl' qu ixar-: (1ue
as officina: ão muito luonte', qlle uma macbina
6 perigoi:là ou 11l1la mi na não e tá on ven ientemoute
,entilada proyav 1m 11t não scrá attenclido Oll
será couyidacLo a occupar-so com o seo traballl ,
:Ma. si todos forcm 'e qll.eixar ao me mo
tempo (loixurem h m patcnte qu não ten
cionam ,'olta]: para. a fahrica, a monos que as
cousas m lh )'em, o patrão p 11 ará seriamcnte
'obro o a sllmpto o fará tudo pO)' eyital' a: 0)1

tendas e pel'tllrbaç;õ " Cada um .'0 j n tifi a pelo
facto de cludat' da sua propria viela ,anel; o
ele tomar as cou:as tão ollyoniente' quão P0i-i-

i, is, Portant 1 não t mo: qne censurar s opc
l'ari pela li:cn' 'ão ele ta áS 'umpto' oub'o elles
e p la ajmis'ão do melhoramentos ln julgar 111
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com o eH L' Jto <1 p cUr. R' in tiram nte natLlL'u
que a.,·m proc-dam.

:lia' IDI1O'uem é perfeitamente cal ia e aquell .
que não tem muito tempo I ara adqu..irirem co
nbecim nt e aprend rem a . i UCla e a ec uo
mia politica não ,~m ql1a i sempre o re lütaclos
do qLl qu e m. P dem pedie alguma ,ze' o
po, i,- I ou um peeç tão ele\'aclo qlt mbara
çaL'ia ompl tamente o trabalho. Em todos este,
a Llmpt , portant ,o op rarios pL'oced Jl1 oau
t lo amente, ouyind o qll O, eo~ patrõe di
zem, e tomando nota e p ialm nte do e tado da
opinião publica porqu é a opinião de muito.
que nada t m a pel'd l' ou a ganhar no a . llmpto,

4. O rco',l1aiuclIto (las hora. fi tIo,
PL'illCipae. a. ltll1ptos d contro,-er ia ' rclinal'ia
mellt o num 1'0 d hora que um opera rio pocl
h'abalhar lurant o dia. Em algLUls offi ia,', o
op l'ario 'pago por bora ou p lo trabalho que
faz) de maneixa que ada um pócl trabalbm: pOL'
maior ou menor e. paço le t mp o IllO preferir.
Ke te caso aela indi,i ILlO é o m Ihm juiz da
quillo qu lhe com- TIl, e a' ligas-op raria não
tem (1 ne int rvir. P rém, na . fabrica geralmente
falall lo, não 6 p rmitticlo que os opel'arios ruam
e entr m como ntellc1 m' de, li h'abalhar em
jLlmlto a::; map.hina ma bini Jll, tão em mo-
vimento, emquanto o ub:o compunb iro pl'(~-

o:i am d eos. lTiço. Por con 'equ-n')ia c1eYe- e
d ternúnar i a fabl'i a h'abalhal'á onze eI 'z no,
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ou oHo nora' por dia. Geralmente o pab.'ão pr 
fere n1lúta. bora 1 porqu pó le adquirir mai b.'a-
balho lucro da ua on. tru ('õe. e machina
e ordinariamente não precisa estar 110 logar du
rante todo o tempo. Parec poi~, ra 'oa,-el que
o operario t nham a ua opinião que tenham
voto para clecidiJ· p l' quanto tempo cle\'em tra
balhar.

P01'6Dl, e te rdinariam nte
e pen am que podem ganhar um certo 'alario
taDt pOl' nove boras de trabalho com por dez.
Imaginam que o patrã.o pód le,aJltar o p)'e~'o de
. nas mel' adOl·ia.'. ou tirar ante ipadamente
a c1.iflerença dos seos maior . luCl'os. Ma. a
acr ditar-se na economia politica, o alario do
operaria, é rcalment o valor elas m r adoJ'ia
produzida.' clepoi: que a r n la do te)'ren e o
jmo do capital foram ne essaüamente deduzido'.
."i as fabrica então produzirem menos em nove
horas do que em dez como acontece Ol'djmu:iu
ment não' e poderá te)', no fim cl conta, tanto
alaria para r ceber. Por outro la lo, como a

machinas estão melhorada:, b:abalno t01'lla- e
mui productivo, e 6 inteiramente j L1 to que aquel
le que ão uf:ficientem nte pagos prefu'am clen
b'o do. limites ra oaveis diminuir as horas de
trabalho antes do que allgmental' os 'eo' ordena
do '. Este a sumpto depende de mtútas CaD. ide
raçõe' e uão póde ser t.ratado de 'envolvidamente
ne. tes Elementos. O que podemo concluir 6
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que Cjuando operaria de ejam dimillu.ir a ho
m' de trabalb . não d vem exjO'ir me'l110 a
lario por um dia de trabalho como ante. E luna
cou"a linllnuiJ: as hora do b:abalho' é outra
augmenk'U' o preço lo 'alario 1Jor hora i 1em
qne amba po '-'aro .'er reclamada em erta.
cir lUllstancia., não de,cm er confundida' ao
me 'mo tempo.

49. O aUO'lILento do O princi-
pal fim da liO'a -op raria' ntretanto 6 aLlg11Jenk'U'
o preço d salario'. O operaria' par em acre
cUtar que si não e acautelar m ,eo I atrõe ti
rarão a pal'te mais ÜllP rtanto do produ to, pa.
gar-lhe '-ão nnúto p ql1eno salario. Pen ~Jll que
o apitalista póde di 101' d todo o meio i
não. til'el' DI coo 'tant-Illente attentos le modo
a conserval--o no temor de uma gréve. O pa
trõe 'ão con. iderados como tyranno' que fazem
tudo o que querem. Ma isto 6 inteiramente um
engano. Nenbnm capitali. ta pMe por mai, de
llm anno ou d 11 ganhar grandes lucro, porqne
neste ca o endo disto informados o outros pro
cmam fazer o me mo. Ore. ultado . erá qne an
gmentará a procma do operaria de. a c pecie
de indu hia' o capitali ta di pntarão entre i
pam obtel-o 1 e geralmente falando, ó e habi
litarão para con egllil-os m numero ufficiente
augmentando a tabella do alario.

~ão 11a l'a ã entretanto para se pen ar qne
as ligas-operarias tenbanl algum efieito p 1'-
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manente no augmento dos alaria' da maioria
do officios. I em dn,ida, ste alaria. ão a
ctualmente mais ele,adof> do qn eram vinte ou
trinta anno aot,: mas até certo ponto, so
mente um angmento cl :alarios em dinhcÍl'o.
devido a abLllldancia de onro descob rto na H

lifol'llia e oa Au traüa. O resto do augmento póde
. er facilmente attribuid ao. grandes melhora
mentos da' machinas e á pro peridade geral de
um paiz. E certo tambem que e te au mento
de alaria. não limitado á indnstria, que tem
associaçãe . at me mo os trabalharlore que não
fazem parte de ligas l'ec bem muito mai. alari
do que aotigameote, e s ri ado. de . eniço do
me tico lne llllllca fizeram gr','e ma qu íivem
em um emprego at6 qne po :am alcaoçar outro
melhor tem le,'antaclo o eos proprio alaria,
tanto quanto uma ociedade poderia ter feito por
elie '.

50. Gl'éYcs e Jockonts. Diz-se que OR

ope1"Ct1'ios estão em yrév8, 'isto é, f)ve se 1'er::'l/SC1111
a trabalhm', q/lando 'WIZ ee1·to nWlle1'O conem'da
ao mesmo tempo em deixar ele trabalhar e1ll Ui}}

lia p1'efixado pa'l'Ct um deien lIi'l1ado patrão, de modo
a obrigal-o a pagar-lhe, melbores alarias ou de
algLUll modo a ceder a ,uas exigencia. Quando
um ou mnito patrões repentinamente de 'pedem
. eo openu.'io ao me mo tempo de maneil'a a
obrigal-os a receber diminuto 'alal'io ou 00

cardam em algLUTIa alte]'a~ão no trabalho o que
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se chama um lockouf, 11111 lockout 'qlla i o
//lesIHO que lI/lia ,qJ'h'e de patrões. A' gréve
alguma veze' lLU'am llluito. III ze. Os operaria:>
vivem então lo que conomísal'am do auxilio
pre tado p lo outros operaria' ou da' socieda
de do 111 SillOS ou de outras iudu tria. O pa
Irõ por na ,ez I erdem muito linheiro pelo
fa to de 'ua fabrica: permanecerem parada o
muita veze recebem auxilio' de OUITO' oUega.

Não ba püncipiolegal on cl rdem moral que e
opponl1a a llmagrév- oua LUl11ocl..outquan lo c nvo
ui .ntemento dirigidos. m imli\'iclllo, qnando li
ne de cOLIrom:i o o contracto, tem o dil' ito
de trabalbm' n nã C0l110 enteu I r, i to é, a
I i c n id ra-o ntil a um puiz, em g ml, onde o
homem é lin para a. sim proceder. emelban
temente o pab.'ões ,'ão lino para faz r trabalbm
a sua fabricas ou não como ntenclerem. em
O' patrõe. n 111 os operarias devem realmente
romp l' o aju te; aqu 11e que prometteram tra
Ialbar até o fim da emana devem c rtamentA
tazel-o' só e tomam livre' luando a na pTO
me a e tá cumprida_ A.lÓm di o a ninguem é per
rni ttido u pender o trabalho ubitamente le UJll

modo perio'o'o para outrem. Na America o
machinista e os guardas algmnas veze fazem gréve
quan lo Llill trem está em meio da viagem, e dei
xam o passageiros alcançar a cidade mais pro
xima da melhor forma. que pod m. Isto equivaJe
qua i a um as assinato. O' emprezario e os
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operaria elo, gazometro.', e do 1'e en-atarias de
agua, ou de outro e~tabelecilJ)ento~ do quae~

depl'lndem a cau a nece saria a nda de nu)
povo, não de,eriam parar subitamente o trabalho
sem um aviso, .A. segurança publica de'-e sel'
considerada acima de tudo, .A. 1 i d viam, enh'e
tanto PUllll: aqllelle que pr mo,cm tae g1'éye,

51. Effcito o'c!'al (las 0'1' Ye. Não no
pe1'mitte a e h'eiteza deste peqll-no h'abalho dis
cutir a materia minuci amente, porem não te
mo' a menor duvicla em affu'mal' que as grcfres
elll sw/ww) produxem uma gmnde perda de ,'a
lal'ios áquelles que as faxem e a muito Ol/tro',
Creio que i não tives e havido uma gr ,. du
rante, e.'tes ultimo' trülta annos, o alm'ios CDI

gcral não erii:llll mai deva los d qu ão
egualmente evital'- e-iam grau l , prejuizos c pri
vações, Isto, d fa to, foi demon tl'a lo p lo Dl',
John Watts, cl lVIancJ1e 'ter, no seo "Cat chi mo
dc salarios e apital' no qual demou ·t1'a que uma
0TÓ, . comquanto b m llcceclida em geral oca. iúna
pr juizo, L vanelo em linha de conta diz Ue, ,1S'

intenuI ç.ões accidelftaes não ha n'a. industria, mais
l' gulaTes mais ele cincoenta semana ele trabalho 111

U III anno, cada semana repre enta portanto dou por
cento lo anno, Si uma g1'óve para exigir quah'o
por c nto do augmento de 'alario fôr bem suc
cedida depoi de quinze dias successiTo.', exiginí
dozo meze de trabalho peja nova taxa para com
pen ar a quinzena perdida' e i uma gréíe para
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rec/amar ito por cento mai dunu' Juah'o se
manas o, peral'lo.' não rão mai' rico, n fim
de maneira, que frequent mente a ontecc mC~lllO

quando LUJJa I?;r' -e é 1em uccedida, effectuar- e
umêl l' 'i ão rle Ralaria ant qu a ultima per-
da e tejam con luido portaut, m lhaut
a 11m bom pro e ,o - que arruina meno rlo
qu um má ,ucceclido,' i nos lembnll'lUo qlle
uma grandc part das gJ.'Ó\· ã mal uc edida
na~ qua ha c rtam nte uma 'impIc perda
para cada um que tomou' part ' qu quando I em
snccedida o augm nto elo <larios dey ria pr 
'avclm nt tel', icl'o obtido cl nma mano ira gl'a
dual s m elia ; que o prejuizo pela gr6Ye~ não
é Jimitado a uma impl J rela de alaria, ma
!la tambem damno I ara o' negocio c paTa s
capital i ta' a luae~ acabam por prejudicar a
todo no fim d contai;: .er-uo.-á impo ,'iyel du
,irlar qu o 1'c 'ultado liquido dai; gr6yo. é um
completo pr juizo, A con lu~ão a quo begamo. é
que em l'egm geml a grére é lima lOllClll'Cl,

-. .\. illtimida(lão na grrn'. s gl' -
TI, ta não t 111 o diréita de ob~tar qu os outro:;
op rario oceupcm o .' o.. logare, I i hou_er in
dividuo.' desempr gados babiJitad e cu po to, fi

h'abaUlar por diminutos ordenado, é cm benen
clc de t do , ex epto do g1'éd ta qu tejam
do. empregado, E' UllJfl qu ,.;tão ele otf l'ta 1

procura. O 'Patrão gcralmente falando, tem o di
reito cl adquirir o trabalho pelo menor prcço
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po~ ivel e i hom-er trabalhadore. que apparoçam
offerecendo-se pal'a trabalhar por Llm 1'0 luzido
alaria não lhe ficaúa bem pao'ar elevada taxa,

lia ê infelizmente commum ao grêYi tas pro
curro: pel'sua lir ou mesm amedrontar o opera
ria que procnram tomal' o. eo, lagares, I to
eqlúnle a reclamar um direito para a indu tl'ia
de uma localidade proticular, que nenhuma lei
LlU principio lho pormitte. ma gr6ve só é le
gitima e legal, quando é inteiramente v0ltmtaria
<.la parte de todos combinados m re u ar o tra
balbo, Quando um grén ta come~'a a amea~'m'

ou d certo modo a obstar a outro companheiro
pam trabalhar como queira com Ue Ulll ri
me por oppôr- e a sua liberdade e ao me mo
tempo paI' prej udicar o I ublico, O hom n ão
livres pal'a recu m'em-. e a h'abalbal' por6m 6 ab
'olutameute neces:lario defender o lireito lo
antro de trabaLlJal' como IlJes aprouver. As me 
ma' con ideraçõe certamente, applicam- e ao
lockoztts; o patrão que despede seo opel'arios não
tem o direito de intimidar, Oll ele alguu1a forma
obrigar aos outros coHega pal'a fazer me mo.
. 'em dllvida, um accord voluntari deverá ter
ido feito entre o pah'õe', e os lockollls deverão

tambem ter sido combinados, ju tamente, como
as grév s importantes ão arranjadas antecipada
m nte. i certos patrões forem a16m e amea
çarem C0111 injurias ao outro ,eo collega que
nào e LmiJ:alll para o lockont) deverão ser. eve-
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mm nto punido.. Porem e se' Cfl'O rfll'flm nte
11Il mm a fl ontecem. A" im, a gr ·'e, o lo
(·/001118 ,') 'ã leo'itimos. como 111 ra tontati,a
para , rifi ar-, ,i o traI albo appare rá com
lima orta taxa de aJalios, ou oel roxo d corta
condições,

.-'i . op rarios de 11 111a inlu, trja coul'"ence
rem-se de qu s o' alarias são muito baixo,
entào uma ré,e mostrar-lh "-á i ella 1'<1 ou Dão
jldifi 'a\-e1; _i eo~ pah'ões a har III de. pr voni
dn. a adquirir gualmpnte hon op nlrio pelo, 111 '

mo. alario. terãu qu ofi' recer mai, ; por m si pu
d rem obter tão baTI pela taxa antiga, então i t
(, uma praIa que o gréyj,.;ta s ngallaram. Soo
,.;,liario eram tào ra,oa,ei om o e. taelo da in
dn b'ia admittia. Tudo do uma que. tão ]e
ntferta e de procura. O. gr li. ta. e tão Da
condi õe.' da [uell lU tendo lUl1 dep ito
ti mürcadorj aiS, 1'e u alU- e ,end l-a, c1 ejando
alcaTI~'ar lU lhor pr ço. j nganam-se, de, Jll

.'offi:er a CaD" qu ncia., e a [uelle qu preferem
,nder 'ua mel' aeloria ne te lU io t rmo au
ferirá lucro. Porem i to impIesmente para
que mm a 'e perl1litta qlle lUll po 'uid r de me1'-
adorias intime ob ·te a outros ele "Veneler pane

o publico. E digno el con ic1eração 'i as com
hinaçõe "oluutaria. elo comm l' iante devem
ser " mpre tolerada' ella ão mnita. v z pe
iore do qu a con,piraç.õe para roubar o pn
blico. .A ,antagem do consumi lore', i to 6: de
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todo, é que ,elUO sempre con i lerar o p6de-
e melhor a egul'ar. que O' iodiliduo' actuam

liyremonte e compete a ada um comprar os ob
jecto pelo preço mal. barato.

53. ~Ionopolio da lio'a -operaria. Kão
'0 p6elo negar que em c rta;- indush'ias póele-. e
conseguir at' ceIta ponto pela união mantor 0:-;

alarias acima do Di \'el natLll'al. O. salarios como
o preç·o. elas mercado1'ia, são regulado' pias
leis la of!:'erta e da procura. Por con..equencia,
is o numera ele fabricante de cbapé . pudes o . L'

limitado. dimiJlLúria o num 1'0 ele chapéo foitos,
eleyando-.·e os seos proço, e babilitando aos ,
officiaes de ta industria oxjo'ir sala1'io mai'
eleyado. do que aliás poderiam obter. JIluita
·ociedade. procuram por . ta forma limitm' a p1'O
ducção rocn. audo adm.ittÍl' mal. do que um nu
mero fixo do aprendize tambom trabalhar c m
certo.. ineljYiduos que não tenham ido ducado
])0 oflicio. E provave] j[le, si este fõr pouco
importante, e a lio'a p dera a, póde ter al
gum succe o. O c mlUor ia se torna um mo-
n polia e obtem o mai .. elevado alarias fazen
do o publico pagar malS cm'o pela mercadoria.
que on. ume. Elie leíantam llTIl ilUpo to .olre
o re ·to da naç'ão incltúndo todo o porarios
de ontras profissões. E' um prin ipio int irameoto
e~oi··ta e pernicio o; e a lei de\~el1l por todo.
o moia ra oavei reprimir taes monopolios. Alem
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dis. o o monopolio é extremamente nocivo no fim
ele conta, á ela e laborio, a porque t dos
pro Ul'am imitar ao' qu ão bem sue eelielo ,
:Np ca o flue o chapeleiro tive em lUlla
forte ociedade, o apateiTo., o alfaiate e
as o tmeira pro mariam formar , ciedade
elllelhaute~ e re h'ingir o numero de' empreo'a-

do . 'i f em bem ucceelül0 o r nltado
eria ab melo' eria diffitil enriq lIecaelJl- e com

a pobre,~a de cada UIIl. C m já lemou tramo'
no Elementos ele logica ('ecçã 177, p. 117) i to 6
um e1'1' do logica, que . e origina da llfu ão
entre um t l'J110 o'eral e outro coHe tivo. Porque
uma indu tn'a consic1e}'((fla 'eparadalllente pôde
tonzar-, e lIIai rica p}'e:j~lclicando a o~ttrls '/li/o
se e,que que toda a Industria adoptelJl e fafam
simultaneamente, (l mesma cO/lsa podendo tor
nare/ll-se //tais 'ricas,

'em duvida, o operaria I en am que, qLlan
do . soos alarios ão levantados, 'ah Jl) cios boI '0 '
d 'o patrões, Ma i to é onlillariam nte um
completo ngn.no; os pao'õp nã farão negoeÍo
om <ln 'menta.r o preço d nas mel' adoria e

então em do compradore o allgmento que pa
gam no alario, empr preci arã de um ponco
mais para compon. al-o elo l'Í o do neo'oci m
o op rario que fazem gr ve por momentos, in- .
tenolllI nelo de ta forma a tl'an:acçõ . 'ão os
con. UJUielo)' 'qu fina.lm nt pagam o augmento
do alario, e comquanto o~ ri o 1 ,em dmiela,

"
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paguem uma parte do cu t é em o-rande part
o trabalbador que contribue para os mai eleva
dos alarios de algun dos companhe:iTo .

O re ultado geral do manopolio da. liga
operarias é inteiramente de astroso para o pro
prios operarios. 'i nm d'entre cem ou um ['entr
mil é beneficiado, o re to 6 gravem Dte prejudi
cado. .As re tricçõe sobr o trabalho que esta
belecem tendem a impedir que o individuo fa
\,am o que estão promptos e di posto a fazer.
Os felizes n"\em a cu ta daquelles que ex
cluem d trabalhar e as gréves e a. int l'l'upções
do trabalho provocadas pelo' esforço u susten
tar o monopolio 1 diminuem o producto di tri
buido como salario.

54. Ás liO'as-opcl'al'ias l)l'ofi sionac . :llInita
'eze. omimo dizer que a 8Xi. t ncia das ligas
operarias ju tifica-se pelo fact do. advogado me
dicas e outras ela 'se de profi 'sionaes tambem terem
, ua oci dade instituto' ou outra ao-remiações
que não pa am de ligiJ -operarias. E' o que e
póde chamar um argum nto t~b q~~oque (tu tam
b m). Formamos ligas porque tambem as for
mae." T to em todo o caso é um pobre argu
menta; o individuo que age impl'lldentemente
não é de culpado pelo facto de outro fazer do
mesmo modo. E tamos perfeitamente promptos a
admittiT que muitos elos estatuto das sociedades
de ad,ogarlos e solicitadores não ão melhore
do que os ela ligas-operarias. Um advogado deve
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lmClaT-'e a si tindo a certos jantm'e . nunca el "\
receber emolumento abaixo de uma c rta omma;
nunca eleve ommuni ar- e com um cliente ..inão
por meio ele um olicitador' um adyogado ido o
d ye mpre trabalhar com Uill mais moço'
muitas reaTas da bamada etiquetta clarament
tem por fim eleyar os lucros la profi 5:0
leg-aJ. "Uluita ou a d te gen 1'0 exjgem
uma reforma. Porem por outro lado, e ta 0
cierlad eritam muito lT la liga -operaria.
E illim.itado o nnm role pes oa qu poelem
entrar; todo o homen~ ele bôa con lucta e in-

. stru ç'ão uffi i nt podem tomar- e advogado
oli itac10r . AI m di o o com '0 ela carreira

da jul'i. prud ncia medicina, d - muita ut1'a
é cada \" z I1HÚS rec-:ulado pelos exame que fio
feito pUl'ament para tornar um individuo ha
bilitado para o l'\iço publico. Nã lia nenhuma
experiencia f ita nesta liga -operarias profis io
nue para impedir que um membro procm-e tanto
quanto 10 a ernr o publico com a . ua me
lhore habilitaçãe. E ta ligas-operaria profi·
siona' ão a sim livr de alguns elo male
pe,mliares á outras liga.

55. Pre.íllizoS obre o trabalho. Um do.
engano mai commun los peiores que com
mettemo em economia politica 6 imaginar que
o alario podem er augmentado fazenelo- e
trabalh vagaro amente de maneira que ,ejam
n ce ario muito braço. Os operarios p TI am
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simple mente que quanto mais homen exige um
trabalbo mai :alario, podem ser pago pelo
patrões, e mais dinbeiro pa ará do capitali ta
para os trabalbadore" Parece-lbes entretanto, que
uma macbina, uma in'l:Jnç'ão OL1 uma inovação
que apressa o trabalbo, teude a diminuir os eo
alario " esta ideia, o. ajudantes de pedr iros

recu am (ou têm recusado ultimamente), carregar
tijolos para as parte, mais elevadas da con-
trucçõe por meio de corda ou manÍ,eUa'

preferem a maneira antiga laborio, a e perigosa
de can gar o, tijolos aos bombro 'ubindo es
cada, porque o trabalho a 'sim exig mai' braço,

emelhantemente o tijoleiro recu am empregar
qualquer macbin:i mo; os pedreiros en tam total
mente collocar pedra preparada por meio de
macbina ' e alguns compositore tamb m oppôem
se a trabalhar em officina onde tão introdu
zidas a machinas de compôr, To los elles tem
receio qLLe i o trabalho fôr feito lllui facil e ra
pidamente, não serão neces arios paJ:a fazeI-o;
pen 'am ql1e si bouv L' mais homens elo que 10-
'm'es o salario se re entirão (Li soo Em cada um

de te,' casos é um erro ab, mdo e muito fune to.
i persi tirem sem duvida ém e applicaJ'em

ao máo proces o de fazer um certo trabalho
de de que 1lm melhor tenha ido inventado, ob
terão pequenos salm'ios e talvez acabem o ~eos

(lia em um l:.ospital. As illl, os tecelões de Spi
talfields contin uaID a tecer com as mãos m vez
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d aprenel l' llJ a tocer com as macbina
acontece 10U amai on menos o me 111

com o fabricant' eI pr p;o elo
ford hirc. Enb: tanto (fuanelo op rario mai'
1l10~OS de uma fabri a e. tão bem prati o e ã ba
tanto p1'cyielnto' para adoptar 111 uma nOIa in
\-enç'ão logo qu tenha bom x.ito nnnca têm pre
JUIZO, e ordinariamente tiram muito 1'0 ultado.
.d.' ostlU' ira inglezas re ohiam illf lizmente mi
80L'avoi 8:.1lario.' ant s da introducção d<:. machi
11a. le coo turap lo. amoricano.', p miavamqu mor
reriam d fome quando o 1110 111 trabalho pude' e
,.;er feito ,inte ,ez s mui cl pro. ,a na. machina.
do qu a mão. O 1'0 ultaclo, eutr tant , t rn si lo
jl1 ·tament oppo to. A. ql1 não ram J11l1ít
lUoç'as babeü; o a\-i ada para ap1' nderem a o 01'

na. machina, rec bom 111 Ihor s alario. osendo
a mã do que anti~am nt. A coo turciras quo
COSl'!l1 á machin~t ganham ainda ruais, em muitos
a o ceI a do 20 .'hillings por ·omana. E t

facto e xplica porque, C[nancl traballlo ba-
rato, O'a ta-'e muito mai·. Quan lo a ostura pód
8 l' feita tão facilment·) muita co tLll'a~ ão feitas
nas roupa, e endo sta mais barata, são COIll

prada em maior luantidad. Pelo me. mo mo
ti\"l) uma l'an le quantidade d co tura, de r 
mato' e d po pontos nã po 1 m .'er feito por
l11achina' e i to proporciona llluitos omp1' go,
para a qu não podem trabalhar ncl.' ma hina.'.

. 'i o canteiros mpr gas em machina. para
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cortar a pedra" teriam as me 'ma notaQ:ens
qu a co, tur iras em ,-ez de el'em prejuclicad s,
O pr ~·o elo bllham nto a mão é tão elelado qu
'ó os ri os pod m fazer con tl'l1cçõe. de pedras,
ou empr gal-as na d coração daR con 'tJ.'ucçõe'
de tijolo. O ar parelbamen tos d p dnl . âll
muito mais barato.' por mei de machina' e 11e, te
caso muito mais pedra,' m'iam empregada, tiS

pedreiro.' 111 yez ele trabalbarem cortando a' ll

perficie: plana encontrariam mui facil emlJl:ego
no acabamonto, esculptlu'a e assentamento elas
pe(·a. cortada' meobanicamente. 'ão t mos
a menor cluyida m affiJ'mar que, alem dos que
trabalbam nas mn bioas não deveria haver mais
nece 'sidado d peclr iro' elo que ante clepoi: da
intJ.'OdllCC,·ão da machina:. Com os comp .-i tal' 's
acontecei'á a me 'ma cou a, :i c rio a toptarem as
noyas machina' de compor. E' "erda 1 lU um
iocliYiduo com o ::mxilio d uma boa ruachina
IJóclo 'ompor muito maio' d pr a do qu sem o
seo auxili. Mn: . i bem CJuo os salarios pag'o:
por uma campo ição po :am er a im reduzidos,
tantos mai' livro " pamphleto., jornac. e docu
mentos d varias especies 'criam il11pl'o:s05 que
não 'o faria :entir a falta do emprc~o. mn pnrte
do trabalho, tam1 em como a de ju, tifi ar,ão,
cOlTecc,'ão paginaç'ão tc. não pócle cr feito por
meio da machilla, de maneira que ha ernpre
llluito h'abalb para aqnell ' que não quizerem
trabalhar com a ma binn.
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o facto qu o salario ó podem er ((/1-

umentculos com o ((cre cilJlo do pme/ucto elo tm
balllo e Ilun·a com o de cre 'cimento do pl'odur-to.
Os alaria' de todo:' o~ oporari s con tam do p1'O
ducto total 1'0 'tanta der ai.' d e eleduzir a r mla
o jm·. o impo, to. Os op rarios o'anham le
melo alaria ln Lanca. hir , porqne mpr gam
macbinas de fiação, qu pnelem faz r nIDa graml
quautida le d b:abalbo amparado com o nu
mero tl braço' empregado.'. 'i r cu __ assem u::;ar
a macbina t riam qne fiar o alo'odão om as
mãos, ('amo .: pobr . habitante de achemil'a. ,'i
não hOLlV "e ma hinas na Ioglat na, seriam aquol
le povo. gua. i tão pobr amo o' trabc lhadur 'do
Wiltsch.ire. O horuen~ p rd Jll le Yi ta que não tra
balhcw/O. pelo prc/: el' ele tmbal/w 1') ?!lClS pam o
que jJrodllJ-.imo.' pelo trabalho. O proprio tl'a
balho é ° pr ço de~agrada" 1 do 'alario ganhos,
e e t alarias ou tam na maior part do valor
ela mel' ac1orim; produzida, E' um ab urdo llna
ginar- e qu um indivieluo póde tOl'llar-~e mai'
rico por ter lU nos ri lU za. Para tomarlllo-nos
mai riCI) d ,- mo produzir mais riqueza, e o
fim el cada operaria não !e,r er trabalhar. mas
fazer a mercadoria tão rapicla o abundantemente
quã po iY I.

56. 'fl'aballio ele cmpl'citlHla. AlgLUua
liga -operaria procmam imp dir o 'eo membros
que trabalbem por empreltada, i to 6 pelo paga
mento da guau tid aele ele trabalh fei to, em vez
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do pagam nto d t mpo ga t em executai-o. i
nm indi,itluo recebe d z pen por hora. traba
lbando d pre. a on de,-a 'ar, é eviu nte para
eo intere c trabalhar vao-aro alUent ante' do

que apre ada mente, a meno ln não 'eja tão
indolente que corra o ri de er de pedido. E
bem conheci lo o facto do indiyidLlO erupre a
das de mpreita~a que trabalham illuit mai no
me IDO tempo do qne s emp' gado a jornal, e
ó inteiramente melhor que. ejam pa 'o. por p ça
quando o trabalhp pnder er exactam' nt li di lo.
O.. individuas ganbam melhor ordenado por
que ão leyado a faz r muito mais ganham
no mai hon stamellte, em regra g nu. A JiO'a
operaJ:.ía . en lretan to, alguma. v z 0lIoel11- ao
h'abalho por empr itada dando eom ra ão que
far, o homem trabal baJ' muito ard nam llt , e a -
im prejn liea a ua aude. Por'\lJ1, e ta 6 Llma

rasão ab urda' porqne o individuas devem ge
ralmente er con 'iderados cal azo d CLudar da
na pl'opl'ia >audc. Ha muita indLl tria - 11'0

fi , õe nas qua a pe a ,ão praticam nte
paga por peça. ma do não 6 n ce al'iamcnte
ba 'eado no faeto d qu rer as bgm; impedir qne
,e matem. E maÍ prejudicial qu tr< balhem
Il1nitJ men do que muito Dlai ,

..d.. obj ção real lue a liga -operaria apl'e
cntam para os trabalho de empr itada {: qtle
om eBe trabalho 6 feito mqi d pre' a e a

sim como pen am; tende empre a retirar o tra-
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balho de outr m. Por m om já cxplicámo , o.
inclincluo não tmbalJuun por trabalhar, ma para
produzir m. em /?;eral. quanto 111< i o bomon
produzcm mai 1 vado ão o alario. O .
m I11bro da li a formulam O' eo argumentos
ba ado no el intere. Diz m que 6 ego iSl110

d P dra trabalhar a púnt ele pri"mr empre do
empreg a Panlo a Martinho; ma nã reta
ram no, Illilhare d Paulo P-rlro e lIIartinho

utr lllpreo-ados qu ganham pequ no ala-
I ia . que talvez impeçam com na til oria
ganhar mai.. i a naçã orno uma totalidad
6 para r ri a c prospera c1, lllOS ada um
pelo o lado trabalhar ll1 toda a no,' a TOl,\'a
produziud a riqll za que m-Ib [' puclrmo
produzir não ilJvejaodo ao outro um n ce o
maior i a Pr vidOJJcia di,p n ou-lhe, mui re
facnldad . O~ individuo po 1em mlútas ,ezes
produzir riqueza. por i mesmo em I lTamar
um b ncficio maior pElla ociedad em 'cral ba
rateando a corumo \jclad e alUviando o traba
lho p no o.

57. Pl'cjnizo <la cg·naMade. O operario
muita vozes lllaJlife ta,1U uma av r ão em tolerar
qu UIU indi\'ielno ganhe mai do que outr tra-
balhando na rue ma ofnciua n mo ruo g nero
de trabalho. E te entirnento m piu:te devido
á noção fal a de que trabalhando mais do gu
o ouu'O toma-lhe o emprego. De algum modo
lltretanto, experim ntam UID certo clescontenta-
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menta vendo LUn companbeiro ficar om molb r .
círcllm tancia:. Este entimento não é só obner
,ad no. operarios. Al n m que reflicta nobr
o e tado da ociedade ele"e la timar que algull.
homell . jam t.o1í rico 1 e outro tão pobre', 01)-
ernu:-se-á que as lei., qu leixam subsi til· e as

(liffer nças, devem e tal' errada. E' ne e , m:io
reflectir entretanto, que o a. clifferença de l'i
queza não . ão, na maior parte, prodozida pela.
leis. Todos os homens, ;'abielo, nascem line'
e egnae . Ó cliffi iI vêr-se como pcid m na ceI'
line quando d poi de mu.itos anuo. de na ci
do tem necessicla ie do aux.iJ.io e OCCOl'l'0 elo
seas pae, e tão propriamente ob a sua tutela.
Sem dmi la cle,em tomar-' livres quando re.'
cerem; ma ent.o1ío raramente ão gaae. 111

mance1 o é aelio robn to o energico: outro fraco
e elebil; al'un vivo. e intellig ote ; outro tJ:i.'-
tes stupielo. Sobr esta, el.ifferenças d COl'p
e de e pirito ão impotente a' I is. Um A to
do Congro so não póde tornar nm homem fraC(1
nem forte. nccede qne depois ele moços, algllll'
incliYi luo são capaze ele ganhar mais do que
uutro.'. Eotre mil homens ou molhere., tambem,
haverá aJg'Oll que e di tingam por notaveis talen
to ou O'enio ill'enti,o. Um ineli,idno a u ta de um
trabalho paciellt e de uma grande. agacielade inven
tou a ma bina de cORtma, ouho o telegrapbo, ontJ:
o teJephone e a im pre tm:am os maiore en-iços
pos i,'eis aos viodouros dmante o ecnlos e Tlintes.
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E' ,id nte, para a ,antagem de cada um
daqn Ue. qn é apaz 1 er ntil á sociedade,
que eja animado om toda' a~ recompen a. po'-
i,ei, om carta patente direito 1 antore e

com a lei. da propriedade em geral. Impedir Oll

d animal' ii um inclitiduo babil do fazer o me
11101' trabalho que puder não é certamente ben 
ti il1l' a onb:em. I to tende a rebaixar tudo a um
ni, 1 inferior a retardar inteiram nte o pro
gre. o. Todo o bom m, p lo ontrario, que 6 in
citado pelo trabalho no tndo e ao de en,ol,i
muto d ua' faculdades, não ómeuto augmenta
a na feli idade, ma tambem a de onh·em. EII
mo h'fl qn a riqn za p'd er, Cl'eada abundan
tom nte e o trabalho dimilllúdo. O que é pro
Jlri da oTande aptülõe' e ill\~ençõ 1 tambem o

da m n r· facu.lda I e innoT'a õe . i um
ajulante d p dr iro póde carregal" mai tijolo
do que ntro para jll imp dir de fazeI-o? E te
pac! r ' ua propriedade; e i to cou titue o bc
neficio I ara todos aqnell· qne tiverem perllli ão
ri u aI-o. i ncontrar um mefuol' meio d car
regal' . tijolo, certamente c1eve ser adoptado
do preferencia ao ontro.. Com o Cl1lTegamento
d' tijolos d Ye- e ter m n. ta beneficial' aquel
le que tem nece,sic!aele de ca a. Tudo o que
torna a con trucçõe da ca as mui . difticei e
di penclio a faz com que o ineli,-ic!uos sejam
alojado peior elo que de ontra sorte não o es
tarimn. I ómente podemos aelqniI'~r as cousas bem
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feita. cru:a' i cada inclivid uo fizer a . ua parte
melhor e fôr estimulado a executaI-a com a promessa
de uma recompen a. Á cada um então não só
deve -er pemüttido fazer e ganhar tudo o qn
puder, como tambem deve er arrimado; del'emo
então. upportar as maiores vici itud s da fortuna;
porque um indil'iduo que se toma JUuito rico
uma '-ez, adquire capitae , experiencia e s m ios
ele so babiütar a ganhar cada vez mai. .AJem
di o 6 inteiramente falso _upp0r-so qu, m r 
gra geral, a. sim procede tomando fi l'iqueza el
oub:om. Pelo contrario, com o accullllll eI a-
pital, con trucçõ ele moinho , anuazen estrada
cliques, com uma organi ação habil do ofticios,
Jlluitas vozes habilita milhares c1 homen.· a pro
c1uzu:em riquoza, e a o'anharem salario. at6 11111

cc.nto tempo então COD iel l'a]o - impo ivei,..;.
Os lucros de um capitali.'ta são l'c!ina,l'iament
uma pequeua parte lo que pag-a em salru'ios,
não póde toroar- 'o ri o em occorrer fi muito.'

porarios a augmentar o valor do eo b:aballlo
para onqnistar lllna confortavel subo i ten ia,



C:APTULOIX

Cooperação, etc.

\.rbitragcl\l. Acabamo, de on ideraJ'
o. mal qu ach-êm em parte lo onflicto a
ctual ntro ·OR jnro. dos 1) rarios e elo patrõ ..
O a. nmpto mais imlUediato di cutil' a. di\" rS/1,
·xp ri u ia' que foram empr hendi las para re
m cliar sto. males e stabelecor a harmonia ntl'C
o h'abalho e o capital Em primeiro 100m muito
individuo: p n. am que quando uma cont.J.·o'-l'sia
se mallif Rta, os arbitro. os juizcs ci Y li . r
nom ado. para lIvil' tu] lU póel l' lito
le ambos o' lacl s ela qn stão, e a . iro clicidir

qual eleveI' a tab lia do. alarias luraute um
el'to tempo.

em elnviJa ba tantes rasõe po 10m . er for
mulada m f,wot' I um tal metllodo, ma ape
zar di to, e te imcompativel com o' principios
da libedal do trabalho do commorcio. i n:
juize for m v-l'c1ac1eiro arbitro', devem t r o
poder de obrjgar ti obe jjencia a má-' deci.6(''',
]e modo qu po.. am destruir a ljberclad ao ope
raria de t.J.'abalhal' ou não como ent nl r e a do
capitab ta le emprcf'ar linem Dte co proprio
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capital e de ,ender a mercadoria' por qualqu r
preço em r lação ao e. tad do Dl r aelo. i os
salarios forem arbitrariamente . tabelecidos de to
moelo não ba ra ão para qu e fa('a o me 'IllO
com o preço do u'io'o, ferro, algodão, o outra'
mercadorü1.. Ma o. legi la 101' . fm ha mLúto
tempo reconhecido o ab. urdo d t ntar fixar o
preço. por meio de Llma lei. E t d P nd m in
t iramente da oiferta e da pro ma e niL1
guem é realm nte apaz elo di idir 0111 certeza
quaes erão a condü,'ôe' da ofl-'erta e da
procura 11m mez on dou mai. tarel. O governo
poderia qna i tão abiament leo'islar 'obre o
tempo que teremos no \'" ri!: proximo com
obre o estado elo comm rcio, ql1 depende muito

do t mpo 011 das guerras accident s le varia
especi qne ninguem pôde pr ver. E' i I11pO ivel,
pois fixm'-:e anticipadamente o preços e os a
üll'io' por meio de uma lei ou deci ão obrigato
ria. E' uma questão de troco, compra ou venda

o patrão d ve ter a liber lade para comprar o
trabalho neces m-io pelo menor preç lue puder acl
Cluiril-o, e o trabalhadore de \ud l' o eo pejo
mais elevado preço que puder ambos de,em estar
'ujeitos, em du,ic1a a um a,i o le aI de uma
emana ou quinzena.

59. Conciliação. Po to que a determina
ção obrigatoria do alario' 'eja evidentemente
condemna\el, muitas \antagen podem er obti
da com o couciliadore que ão pe ,oa e co-
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lhida' para con luzir m uma di 'cu são ami 'uvel
mente obre qne tõe em Eti/?;io. n O'ociaçõe
arranjam- e de vario mo] . algnma veze tre
ou mai I I ga lo do op l'a1'i l' unem- e u um
gnal nnmero I dei gado do patrõe, quo pres

tam ao com; lho alguma inf rmaç-õ qu julO'am
n c . aria. e então pro malTI hegar a um a car-
do. Em antro ca o o cl legacia. xpo m a
~lla resp ctixa opiniõ a um indi \'id no Ü'CLUU-
peta (' imparcial, que logo proclU'a UO'g rir o

termo bro O, qua ambas a. parte po. am e
cnt nder. 'i ta pre\7iameote e cOD1promettem
a a ita1' a deci,ã do onciliador ou arbitro o
accordo liffere pouco de uma arbit:raO' m a me
no qu algum poder legal obrigue á obediencia
a deci ã. 1'em-.'e lançado o di. credito obre
c 'ta forma d coociba<;ão pelo facto le que o
operario~ tem em muito ca o recusado obe lecer
a otença do arbitro quando dada c ntra elles e
cortam ot não e pocle e peral' em tae circum
. tancia que o patrõe ac item deci õe coo traria
como ob rigatOl'i as. A il11 amos 1 vados a COl1-

iderar que o conciliaclor não dev 01' juiZ' é sil11
pi mente Ulll amigo imparcial de amba a par
te tentando remover a d confiao a e o eoti
mentos hostis, e clurecendo cada uma com as
vi tas rasõe e reclamações da outra, actuando
em LUTIma como um !TI dianeiro, e acalmando a
que tão como o aloque facilita o movimento das
macbina. A solução final d ve tomar a forma

s
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de uma permnta voluntaria e directa entre o
patrõe e o operario a qual terá omente um

- efieito obrigatorio durante a semana ou quinzena
na qual os operarios oclinariamente se obrigam
a um habito legal. A concilia ão póde d ta
forma prestar muitos benefi io', ma não remo,
as cau a do conf1icto e não pode faz I' com que o
operario e compen trem de que o , o intere-
ses 'ão os me mo que os d eo patrõ .

60, Cooperação. Entre u m di las propo
stas para melhorar a posiç'ão dc· openujo, a m 
1hor é a cooperação, si comprehend rmo por e ta
denominaç'ão a umião entre o capital e o tra
balho. O termo cooperação ' u ado rcalmente
com \'uria accepçõe'. da quae alguma nada
tem llle ver com o que vamo. agora con
siel rar. Coopera?' quer clúer tmballla?' cOlldwüa
mente (do latiJU cum=com opem?'i=tl'abalhar),
lIa cerca de trinta e cinco anno algun operaria
de Rochdale t ndo con becimento do grande, Jucro::;
obtülo pelos negociante de commercio a I' talho,
resoJveram relwir-se para comprar ua provi õ '
por atacado e di tribuil-a pelo membro la 0

ciadade que haviam fundado, bamal'alU a e ta
Soc:iedade cooperat'iva] e e. tabelecel'am depoi um
grande nnmero de aJ.'mazen cooperativo. , Mui
tos de. te que exi tem pertenc -m a um a 'oci
(lade de compradore , qlle combinaram comprar
neste annaz ns e dividir o lucro. EUe::; tem,
em summa pre tado grande beneficios facilitando
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a algun individuo economi ar dinheiro e tomar
intere e na direcção do n gocio. O armazen"
~ão tambem utei ,porqu entram em conClUTen
cia com o commerciante e obrigam-nos a abaixar
o preço e a tratar melbor o,' freguezes. ]'re
quentemente onvimo falar da loja qne v ndem
lU rca lorjcl. por p?'eços cooperativo.

Porém ta S :-oci Jad s cooperativas panca on
nada tem om relação ao capital e ao trabalho.
Ordinariam nte c t s armaz n são dirigi los me
no obre o ,erdad iro principio cooperati\To do
qne a loja ordinaria. ma loja é u nalmeute
dirigida pel dono ou por um individuo que tem
gnmdes int l'e', e a melhore ra õe, para
e, for~ar-. e. O annazen Q.ooperativo ·pelo con
trario, ão muita vez dirigido' por homen que
,'ão pagos somente com alarias ou ordenado,
e nada tem 0111 os lucro e com o capital do
negocio.

.t1 cooperarão ?'eal consiste em taxe]' com
que todo o 'llle t?'abalham compartilhem dos
lucrvs. Presentemente um opeI'ario ,eu I o seo
trabalho pelo melboI' pI' ço que póde alcan~ar e
nada. t m (epois com o" I' ultado. i t.rabalhaI'
mal o eo patrão é pI'ejudicado. E verdade que
não d ve er l11lUtO pI'egui ,o o Oll llel?;ligente para
não er ele. pedido; mas i proCluar' er' 111 dera
damente cuida I so e activo tudo o que eleve
fazer em seo proveito. Sem duvida. eria de bom a
viso recompen ar s operarias mai activos, c m ele-

S'
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vados . alaria., e um patrão intelligente pl'ocmal'á
a im pro eder quando pud l' collocand o me
lhore operaTio' no llJ Ihore logares. Por III a
liga -operaria ordinariamente oppôeOl- e a 1. to
tanto quanto podem io i tindo para que todos os
que fazem um me mo l1;euero de trabalho no mes
mo logar ejam pagus de uma maneira uniforme.
Alem di so como ,imo, mnito bomen lab mm
no erro de ãcredjtar Cjue i trabalharem lUwtO
dimjmurão a procma Jo emprego, concorr rão
para empre tirar o pão a eo omprmheiro .
Desta forma não é raJ'o tudarem o meio de
não faxerem o tmbalho muito de pre sa, Jl1 vez
de esfor ar m-se por fazer a maior Cjuantidade de
mercadoria no menor tempo e com o menor
esforço. Não consid mm que aquill qLle pr luzem
forma no fim de contas os eos salarios, de ma
neira que si pndessem ser incitado pela activi
dade e cu.idado, os salario er var-se-iam em to
dos os of:ficios.

61. Socic(la(lc in(ll1 tl'iac. A melhor ma
neira de conciliar o trabalho com o capital eria
dar a cada operario uma parte no lucros da fa
brica quando o commercio fo e'tão pro per que
o permittis e. Oharle Babbage propoz, em 1832,
que uma parte dos alarias de cada pessoa empre
gada dependesse dos lucro do. patrôe. Nestes
ultimo anoos este processo tem sido experimen
tado em muitos estabelecimentos importante,
especialmente na Inglaterra, lias mina ele carvão
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]e peo I'a do' urs. Briggs na forjas la firma
Fax. R ael &: C,O O a cor lo g ralmente ,tabe]e
ciclo foi qu O capitaJi tas primeirament tirariam
o lu 1'0 pUl'a pagar 10 por ento de juro obre
o capital o ordenado cl ,ido ao admini trado
re '. a ti tul d - uperin tenden ia e uma quan tia
para faz r fa e a divida' perdida cone rto
d pl'eciaçã ln macbina, e a toda a outra
cau. as orc1inaria ele prejuizo. O qn re ta e
do lu ros eria ntão dividicl em lua pm:te
eguaos. uma l' verteria para todo, o patrãe elll
qnanto qll a ollh'a seria dividida pr por ional
l1l nte entr os op raJ'i , OTIl J'ela~fio ao . alarias
recebido tlllrante o anno, liuito op J'flrio com
e:st rt ma acbavalU- e pelo ataI d po e de
cin o Oll dez libra ati licionadas ao alaria' ol'Cli
nari ' lo tfici recebido emanalmente durante
o anno,

Esta especi ele ooperação cbama-se ocieda
de indu trial e, i fo e regularmente lo,aela
a fl'oito, apre entarül muita vuntagen'. Os ope
rarias l' canil cenlo que a ie ta do}J ataI depen
deriam eI . u c s o elo trabalhos não alimenta-
riam a ocio ielad e toriam certo intere.' e em
evitar a' p l' la de tempo de materiae,
Gradualmente a,prend riam que a melhor liga
oper{f.ria é ~67na ociedacle com eo patrões, A
gréve e o luckout, eriam apeoa uma lem
brança lo pa' aelo, porquo i o salario fo lU
mlúto exiguo o balanço do fim do anno pro-
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varia a rasão e a metade do exced nte pa saria
.aos operarias. E tal' livre do perigo da .gr ve
seria uma granele vantagem para o patrões e
uma parte dos .lucrõ qlle podel.'iam apparente
mente perder seria. compen ada COlÚ o augmento
cuielado o e activo do operaria. O patrõe
continuariam a admini traI' os nego ia inteira
mente de accorelo com a sua vi ta e nâo
teriam neces idade ele tornar as uas tran, acções
conhecida' pelos operarias. Ap nas exigir- e-ia
que habei guarda-livro xaminas em os livros
DO fim elo anno e determina em a parte dos
lucro devida aos operario n

• i e te plano fo e
francamente d senvolvielo, s op-rarios r conbe- ~
ceriam que tl'abá1I1fl\~m reaJll1 nte tanto para Ue :'~

como para os patrões e fi. cuscorclia qu pre
sentem nte apparecem seriam qua i de conbe idas.

Ha I1:randes difficuldades no mo lo de rea
lisar esta e pecie de op ração; muito capitali tas
não adoptam-na, porque temem iuutilm nte tornar
conhecido os seos lucro p lo operaria, e não
comprehend m as vantag n que surgiriam de
um melhor e tado de cou as. O operaria tam-
bem não a desejam, porque a ligas-operaria e
oppõem á cooperação, (lue con ideram funesta
ao eo proprio poder. Ond o plano tem ido
experimentado t m dado bons resultados até que
os operalios, incitados pela liga, recusam con
tinuar a mantel-o. As im são todos os homens,
ab:avez do prejuizo e ela ignorancia levan-
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tam ob. taculo ao. . eo propTio. íntere e ao
ela nação.

E para e receia]' poi , que a ociedaele
indu tria não far;am mai progre G pre enOO-
ment ,tal a antipathia manife tada contra ella
pelas Uga -oporaria e p lo pah'õe prejLlli aelo .
~:Tão ob tant e ta di.'po. ição e'tá le a orelo com
o principio de economia politi a erá prova
velmente adoptada p la o'eração futlU'a. Já na
yerdade, muito banco ca a ommercia s e
companbia reconh em p1'aticament o valor elo
principio, dando fe;:;t<l. ou gratificaçãe. a eos

.ompr gado no fim ele um anno pr pro. Uma
companbia ele e. trada. le f i'I'o frfll~ eza aelopt u
't . y..tema ba quarenta anno., omo o nego
i . cabem caela '-ez Illai em 'mão' d 'companbias
uj lu I'OS tl)rnayam-. e publico: . par ce não haver

1'a 'fio para que d is mo d adoptar a ociedaele
indu tria1. Diz-'o Cju me]ll) principio t m sielo
1 vado a effeito na grande e pI:O pera em preza d
pnbli i lad da firma V\. H. 'mitb &. ." San.

6.". Coopcrar,ão p'oJ' acçõc. Outro modo
de oop ração consi te IJO operaTios e on mi ar
o. e s alaria at6 con guirem um pequeno ca
pital de moelo qu po. a,m associaJ" e po. suir
fabrica machinas e mat ria com que tmbalbem.
A sim tornam- capitali ta' e patTõe e enbore
de todo. o lucros. A '0 ie la,des c00perativas
ele. tn e pecie ão implesmente companhia pOI'

acções que e tão distribuída pelo operarío em-
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pregado. . em cl uvida o a cioni 'Ül devem
colber o directore entre ell s m mo e I vem
tambem t r admini tradore para g rir o n gocio..
O admini Ü'adore e o lirc tore, levem. er b 111

pago pelo qll fazem t r nma con iele"avel part
no, lucro ele maneira a inter ar]11- 'e p lo . ne
ce so do tJ·abalbos. e portant a tivo e cuida
elo os. Uma. Ii re çã in 0111 p tente ou n glig nt
c· do alTnimLrá o. melhore n gocio .

m O'rancle num 1'0 ele ociedade ooperatim.
de ta e [ ie t 111- e formado n ste.. ultimo Yint
annos na lnglatcrra, rrança e America _ utras
partes; ma,' 1l1uita,' têm si lo abandonadas 101' falta
ele uma Ma dir ção. O op 'rario a iorLista'
geralmentc não lel-am m conta a grande Oillllla
de habilidade e cil' um pecç'ão ncce aria a tlil'e
'ção de um nego 'io' e tão aco tUJl1ado a v l'

trabalho pl'O ]J ]'a]' como por i m . mo ma, não
reparam na con, tant attenyão nos cuidado e
nos calculo que são ne C" ario para tornal-o
aproveitave!. Por e . a ra ão ordülariam ate deixam
ele bt l' bons dircctore não confiam .'uffi icnt>
mente naquelle qLle e colbem. Alem di o, muita,
da chamadas companhia' cooperativas nã o 'ão
r almeut; mpregam frequ- atem nte opel'arin
que não ão ac ioni ta' e que não re eb m llma
parte do ]ncro , e pagam ao admjni:,tl'adorc
p queuo' ordenado. E tas sociedade coopera
ticas siio c017lpanMas por acçào 17utt admini tmrla '
e não 'e pôde espm'Ct1' qnc d;J77, bom 1·esuttado.
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Uma outra cliffi.culdacle para ta companllia
que elia raramente t m capjtal l1fficiel1te. e,

quando o commer io . e torna diffi iI ão ülcapaze
dc upportar O, pr jLuzO que CC01'1' m alguma'
v 7.e durante aJgun anDOS ucce i, o. Podem
p mI' mpre-tarlas certa quantia. bypothecando
as clJn~truc\ôe ma hini. mos perten ntes a
ompanhia' é o que ordinariamente fazem: mas

nenbnm ban o abrirá cr üt a 'a companhia.
sem 'arantia de bens d raiz. D te modo
fr quent ment ntrum m ri e qLlanrlo o com-
mer'o e toroa ]ifticil toda a ,-antagelll
para o qu ompram barato sna pr prieclade..
E' provavel que para fntLU'O todo. o. operario'
tornem-'e capitali ta Jl1 pequena e cala, quando
ti ver m adquirido eclu ação xperi Dcia a-8
officina ooperativa de operaria poderão dar
bons 1'e ulta.do, Pre 'Cllt mente 6 111 Ibor dcixar
a c1il'e cão do n p; ia na mão ele capitalista:.
qu não ã iudi,'iduo ·ó experi ut habilitado,
mas tambem om a mell1 l' s razões para er lU

cuidado' e activo, porque a na fOl'tLll1a.
dependem do bom cxito,

6. Pl'cviclrllcia. E' profuu lament lasti-
mav I que a la. e operaria na maior part
não vejam a n ce idade de economi ar uma parte
dE: seo salario' d 1110do a terem alguma cousa
para ,i,erem quando o comm l' io tornar- e dif-
ficiJ , ou quando a .nferm.ic1ad e o infortnuio
apparec rem, :Muita faru.ilias de op rarios ga.-
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tam tudo o que ganham emquanto o commercio
está pro pero quando falta-lhe empl'eg-o, tor
nam-se mai infelizes. Ha ?'mútas 'rax.ões distin
etas pm'a que cac1rl um eeonomise tanto q~lanto

fô-r possil:el e Cl iJII:
1) fÓl'ma uma reserva no caso de mole tia de

accielente, ele faHa de emprego, ou ele outro
iofortnnio' é tambem nec al'Ía ao ampar
ela velbice, da ol'pbandade e da viuv z pela
morte prematura de mn operario;

2) produz lucro' augm nta arenda lo operario;
3) habilita um individuo a e tab le r um ne

gocio omprar boa. ferramenta e go ar
de bom reelHo no ca o m qu urja llma
Oppol'tllnidaele pf\ra estab leeer uma indu tria
por sua propria couta.
TenllUma pes oa, homem ou 1l1ulb T no vig-OT

da vida, ganbando bons 'alarios leverá ga tal-os
int iramente. M -ruo um individuo olteil'o geral
mente chegará a uma epo a na ll<l vida em que a
do nça vellüce e ontra cou a inevitavei' tornal
o-ão na i111po ..ibilidade de ganhar o pão. Por
e a epocft deve 'e achar bastante ao abrigo da
falta d cbarioade ou da degradação elo a ylo de
mendicidade. Quando tem mnJber filho ainda
cTian as, a nece idade ela econolll,ia 6 evidente
mente l11uito maior. Cada tempe te'tde expio ão
em mina ou Olltl'O O'l'allrl accielentc' deixa
um erto numero de criança desampaTada", , ou
entregues ao penoso cuidado' de pobre viuvas
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~ la charidade publica. em dLlvida,
podem ser affiigielo por de a tre' tão

gorand ine perado qu não devem er cen-
LU'ado. por não e prevenir lU contra elle . Jl1

individuo que na juventude tornou- e cégo, ele
feituo. o ou invalido é natlU'almente de ignado á
charidaele publica, porem não faltariam muitas
in. titui('õe benefic nt . para prov l' e ·te ca os
excepcionae , o i aquelJ que são mais feliz pro
cura m cui lar conv ui utement le i me mo .

Diz- qu o O} erario muita veze não
podem r alrnente nada economi ar do pequenos
alaria que rec bem; a d. peza da vida ão

muito pezada. i'lãu po lemo negar que ha tra
balhadore c p cialm nte os operarias agricolas
do .ul ela Inglaterra ujo. alaria ap nas chegam
para 'e prov r m do alimento n ces ario e ,e tu
al'io para ua. familjas. O ganbo emanal de
uma família m alguu logare não 6 .111 ai ele
12 ou 15 hiJling na media e alguma veze
Jll no. Ta' indivielLlO. diffi ilmente podem
oconomisa1'. Ma i to não acontec om o. arti tas
e operarias elo di tri to ma.n ufa tmeiro. E te
Tara veze ganham menos de uma libra por
o amarra, e alguma vozes dua. Os rapazes e as
l'apa..riD'a e muita vezes a mãe de familia, tam
b m ganham salarios el J]) elo que' quando o
commercio é flor cente nma familia ele 1I1:a,oche. ter
ou de Lei ter, ou d outra cidade. maoufa tu
ra poderá. ganhar me mo at6 150 libra por anno
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on mm, .Algun operaria e pecialmente o
quebradore. de canTão, e o ie1'1'eiro. ganbam
duas vezes e ta somma em annos propicias,
são de fact mais bem pagos do qne os profe ores,
sacerdote. e empregado de c rta ath gol'ia. E'
ridiculo dizer-se que o operaria mai bem pap;o
não podem cononlÍ 'ar, e i b 111 qu não po. amo
e tabelecer uma regra ab oluta provayel que
todos o que ganham mais ele W1W libnb (cinco
iolla1'S' OZb 25 franco.J P01' sema:na, podem pôr
de laeio al,q~bma cou,sa.

E' facil pro'i'i1r-'e e ta a. rção pelo fa to qLle
quaudo apar ce uma gréve, os operaria· \Tolun
tariamente vivem com a metad ou a t r a part
ele eo alario ordinario, AlgLlma veze vivem
dmante trez ou quatro meze. om 12 ou 1
sbillings por emana que lbes paga a lip;a-opeul.ria
ou outra' ociedac1e que lhes fornecem quantia
para socco1'1'el-os. E' mnito C0ll1111Lllll ao operario
o pagamento da quota que são qaa. i ubscri
pçõe brigatoria. de um hilling ou mai por
emana em favor de ouh'o operario qLle e 'tão

agindo de accôrdo dLu'ante uma prolongada
gréve. .inguem de eja que os op rario vi,am
com a metacl de eos alarias, mas si, com o fim
de sustenta?' a l1-da contm os seos pat?'ões poelem
desvia?' estas quotas, é evidente que tambem
podem economisal-as, guanlando-as, Tambem
agora, abemos que o dinheiro' ga to m bebi
da attinge a uma oroma enorme; na Inglaterra
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é cer a d E 140.000.000 por anno, ou pouco
mal ou mono quatro libra por anDO para cada
homem mulher criança. Em tuuma, metade
d ta olUma poderia r poupada om gran le
yantagen para a auel moral do conollJi 'a-
dore , a 'im as la e operaria poderiam
habilitar- e a guardarem annualmente uma omma
não muit(l menor qUE' a r ceita da na('ão.



CAPITULO X

Po se tel'ritorinl

64. Temos sufficientemente con 'iderado as
lifficuldade que urgem consiel rando o trabalho
e o capital dOlls factore da proelucç'ão; "olva
mos agora a uma oub'a parte da cooomia p li
tica e indaguemo de que moela a terra, o
terceiro factor, 6 di tribnida.

Em difi'erentes paizes a telTa é adqluri la de
!TIui tos e cliver os modo. :B; uma que tão Ie u 'o
e no correr elo tempo oco. tume lentament
se modificam. O mo lo p l qual a hordade
ão presentemente po. uiela admjnj traclas na

Ino'laterra em nada a emolha- e ao III que a
terra é alquirida na Frallça, na Noruega, na Rn 
sia, ou me 'mo nos E. tados Unido'; n 111 é se
melhaute ao em que eram po uicla na 1u
glaterra ha aJo'uns eculo. () que Ollyem a nm
lagar e a um certo stado da s ci dacl não s rá
con ven:ientc em outra cu'cum tancia, Vamo
coo idemr o vario modo pelos qnae a ociam
se os factore da pro lucção, terra, trabalho, e ca
-pital; alguma vezes todo' são fornecidos pelo m 
mo individuo; outra vezes por pe oa. di linctas.
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"o ,y t ma de escravidão, por xemplo, como
existia no sul do E taela- Unido da Ameá a do
Norte, o dono de uma h rdaele po 'Lua ao me mo
t mpo não '6 a terra como o trabalho e o capital.
E tr1ctament falanelo um e cravo não é um t:ra
bulba 101' porque não póde mal' ar preço para
seo trabalho, n m trabalhar ela maneira por qD
quizer. Buu po içã a emeiba- e ante a de
Ulll animal qu pLna a cbarl'lla i to a ele uma
imple be ta d arga. A 'im amo um fazen-

deiro tem cayallo vac a. e porco que ão uma
parte do eo apitaJ um I1hor el e 'cra,o on·
'i lera est amo uma 1art de eo capital. O
tl'abaib do cravo enelo fei t do má vontade,
e em a perança d recompensa, o:rdinaria~
ruent mal feito e upe:rflno' por m ba além eli . o
uma nece i lade em on icleral' . i a e ravielão
6 bôa on má sob pout ti Yi ta economic ,
porqu 6 illt iram nte condomnada p lo laelo cla
mora\. Podemo d monstrar a maneira pela qual
o factor la proelucção ão di. b:ibnido na e'
cravilã peiJ eglüut eliaOTamma:

SenllOl' de escravo.

''l'erl'a l'rabalho apital

..Ainda em tuna grand- pad do. munelo, o
gove:rno sub titue o proprietario:> d terra e
arrecada a l' nela' por meio do collctore. O
CLÜtivO das b rclades é feito por pobres campo-
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neze que obtem capital si algllm exi te e tam
bem fmr,em o trabalbo, Temo poi a egu.inte
combinayão:

Gove?'?w Camponex,.--.
Terra Capital Traúalho

Este . y tema, bamado 1 locarão p7'O-

tf'gicla, xiste pr entomente na Tm'qnia, no Egy
1 to na Per ia, e 111 vario paiz. elo orieot ;
encontra-se tambem nm pou o alterado na 1n
cüa bl 'Ioza., Depoi' ela e rayicJão, é o peior
ele todo. os y. tema, porq ne o goromo pócle fixar
a renda como qlliz r e 6 c[jfficil di. tinguiL-o ntr
rendel e iJJl]JO to', Qllan lo a. coI beta 'ão d fi
cientes os camponez. lavradores o tão impos i
bilitaelo' de pagar aos olto tores in1i\ridalU- e
e tOl'lJam- e egualmente m re nl' o ,

65, O mUllllonez proprictario. Um elos
melhore :;y>:temas de po suir tena , quando pó le s l'

applicado, é o do camponez propri tario; pO'rqlle o
dono elo teneno . en lo o proprio amponez, qu
trabalJla com os seos proprios braço , tambom
promove o capital. Neste sJ tema como na e '
cra\'Íelão. todo' os factor ela prodlLCção estão
na me mas mãos' a ,im:

CCl/IIZ,!!O nex,
'Terra '1 mba l!lo Capital

.;\lIa, em todos os outros entido e te syste
ma e tá em oppo. ição a escrandão. Sua
vantagens são evidentes, o trabalhador endo o
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dono de uma fazenela e de tud o que n lia se
acha nm incli\iduo independent qu tem to
do o moti,o para h'abalhar com vJgor, e au
g-meutar ua e onomia . Todo o pequ no me
U10l'am nto qn puder fazer na 'ua roça ão
addi ionado a na riqueza e a de na faruilia
p r ua lU 01 te. E o que e chama a ma,gia da
propriedade. O entim nto de que h'abalba
inteü'am ote para i e para o ben ficio de na
família allgmenta de um modo qU(I i magico a
sI/a inclinarão 7Jam o trabalho. Em puize 1'e-

nt m nt fUL1 lado, tae como o Tenitorios de
Oe te do E tacl Unido o Oana lá ou a colo
nia' da Au tralia on lo Oabo da Boa E p rança
esta man ira de occupa,r o t rritol'io parcce er

ollveni nt , porqu te é abi muito barato e a
co1b ita pód m e1' feitas com pouco ca,pital.

e sos paizes não são neces m'ios di 'P ndio 'os
'tl'nme , lUachinas aperfeiçoadas drenag lU, e

adubo das terra .
A obj cção conb'a o campon z propri tario é

qne 'ud Ue quem faz o trabalbo da roça
com os s os propl'ios hraço 1 1 ve er ordinaria
mente um incli,iduo pobre e ponco habilitano.
'i fos e rico provavelmente compraria o h'abalho

de ouh'a p oas e tornar- e-ia um capitalista
fazendeiro; i fo e r almente um faz hd iro habil
eria pena g-astal' suas aptidõe em tmla pe

quena faz nda, qnando, com nma maior clivi ão
do trabalho, poderia com vantagem clirigiT e ad

9
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minj trn.r· uma maior. endo pobr, eu apjtaI
s n't pela maior parte ab orvirlo na compra de
ca.as, e ce11oi1'os e na aCCjlusiçã do terr no; pou
co llJ - ficará para, os m lboramentos, ou para a
compra de bon in trumento' que lh econo 111 i
sem o trabalbo e para a obtenção de bàa raça
de cavalLo" va ca e porcos. A s:im, ameno
que o eo terreno não s ja novo e muito fel' ti I,
não alcançará grand hlCro pelo eo trabalbo.
Devido a magia da propriedade, pódp, trabalhar
mui activam nte, e cllu'ant longa' bora, , ma,' lião
o fará de um modo economico, e p rtanto tomul'
se-á pobre a de peito de eos grande-o esforços.
Os camponeze proprietario que ain la ex.:i tom na

u:i a Belgica Norue 'a, e ,'tlecia e em outra
parte da Emopa trabalham qlla i dia c noit
durante o inv mo, e são muito cuidadosos eco
norico ; com tudo rara vezes tomam-, e ricos e
tiram do sol indi pon~avel para vil' rem.

Quasi frequ nt Dl~nt o camponez proprietario
i não ó muit pre\7ident. aclJa- e ,em dinh iro

clepoi de uma ou dua estaçõo' má '. EUe erá
então le,ado a pedir d:inboiro empre tado a veo
der madeiras, e outro fl'OUII tos ante que
tejam realmeote promptos para o merca lo, e a~

sim entra em debito. Quando a na fazonda tem
aug-mentado de valor e apresenta alguma renda,
oe tará muito provavelmeute bypotbecada, i to ,
dada p r uma escriptLna legal como penbor d
sua divida. O credol' bypotbecario ou a pe oa
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que mpr ta o dinheiro torna- mâo po suidor
d uma pa.rte elo telTeno e io capital, de ma
neira que a tran acção tende a tomar e. ta forma:

Empre tador Camponex

Terra apital Capital Trabrtlho

66. Direito de tcrritorio na Indatcrra.
A proporção que a agri ultura torna- e cada vez
nHú uma i ncia a lavoma xiae arande cui
dado maiore::; apitae e o y tema empre ado
na Inglaterra pa.ra a ,mb mphyt u o erá pro,a
, 1m nte de envolvido. 1\e ·te y.. t ma ob erva-se
a maior di"i ão do trabalho. a diJferente clas-

ocia ... ão compartícipante' nos negocio
pouco mais II meno. ela eguint fórma:

Proprietario A1T Ildatario 'Irabalhado?'

TmTCt. Capital Oapital. Trabalho ~
O tonono é ordinariamente po uido por al

guma pe. oa rica, que de- ja t r grandes pro
pri dai ',ma não qu-r t l' trabalbo. Com re
lação ao teITeno este individuo uni am l1te é o jJro
prietario de um agente Ilatztml a r nela que
r ceb 6 uma renda verdadeira' ma ba ordinaria·
men te on tru õe. e 'trnda cerca canae 1 e
outro' melboramento ,do quae 6 tamb 111 po -
uidor; COI1\ r laç'ão a e 'te capitali ta e o

lucro que aufere ó o juro. O arrenc!atario é UDl

h0mem in trllicl e habil com um apital on i
dera" 1· aluga o ten no e melhoramento' ao pro-

g'



plietario :introduz gado, carroça ln tl'llmentos
aperfeiçoados de toda as e pecje e emprega
então jornaleiro para executar o ervlço manual,
trabalhando elIe me mo na ,uperintend n ia es
cripturando o. livro comprando, vendendo, etc.
O trabalhador agricola geralmente falando, não
passa de um trabalhador; vive em uma choupana
alugada provavelmente ao al'l'endatario ou ao pro
prietaTio, e pOUCfJS rasõ s tem para trabalhar mai
e forçadamente do que 6 necessario, porqne a
vantagen são para o patrão.

Ne te y tema ha grandes vantagen e tmn
bem grande de'vantagens. O arrendatario endo
um homem jntelligente, conhecedor da ciencia
da agricultura, e pruvido de um capital ufti
ciente, póde adoptar toda as mai reconte in
"enções e u ufruir com grande vantagen' os
productos do terreno e do trabalho. E' eguaJmente
vantajoso que o arrendatario não po na te1'1'eno e
capital fixo, porque todo o seo capital fica livTe
para adquirir os :instrumentos e adubos mais di 
pendiosos, e a, mais bellas raça d gado. E'
tambem muito favoravel á grande fazendas;
pur e te sy tema póde-se am estabelecer runa con
sideravel divisão do h'abalho, quasi como em uma
fabrica; assim apparecerão alguma das vantageus
que foram de criptas como pertencentes a Divi
são do Trabalho (Secções 25-29).

As desvantagens do processo da lavoura em
pregado na Inglaterra são tambem grandes, es-
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pecjalm nte om relação aos trabalhadores que
formam a clas mai numero"a, .Não têm a
ind pendcncia no camponeze proprietario e
quando de pedido ou muito velho para traba
lhar. têm provavelmente que proCLUar o a yIo de
mendiO'o.. 'eos alaria têm ido até este momento
muito baLxo 1 a economia tornou- e impo ivel.
Na te e tado de cou a é em parto devido as
má lei obre a mendicidade que e:ri tem na
lugolatena e ao exce IVO numero de trabalhadores
pobre e ignorante, Depoi que esta lei fo
r lU melhorada, quando o trabalhadore e tor
nar m mai in truido I e empregado nas manu
factLU'a ou para fazer aminhar as machinas,
não haverá mais ra ão para que não obtenham
bon alaria e, e tornem independente como
os artista.

No y tema adoptado na Inglaterra um gran
de nwn 1'0 d cou as depende da natLU'eza do
contracto ntre o proprietaJ:io do territorio e o
arr nelatario capitali ta. "àIuitos daqllelle recu am
alngaJ' ua tena por longo periodos de tempo,
Pref rem ter rendeiros que sejam locatarios em
contracto e que pos am ser expul o d suas faz l1

la advertioclo-o um anno ante e privados do
valor de todos os melhoramentos qu.e fizeram, i
desagradaJ.'em ao grande proprietario. E' faci! de
ver que: os proprietarios de terras desejam 'er
senhore e dirigir o. negocios em eo dominios.
como si fos em pequeno rei. I to é o que e
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chama a influencia territorial) e aquelle. que
e tomaram rico fabricando objecto de ferro

ou de algodão, nuuta vezes compram terra por
elevado pre o. de maneira a entir a emoçõe
de grande . enbore. A zona rurae da InlT!a
terra E co. ia e Irlanda e tão mnda de facto ob
o sy tema feoclal.

Ne te Elemento apena podemo con iderar
o a snmpto sob o ponto d vi ta da economia
politica, e neste particular é máo o y tema que
descrevemo. O locatario não tem e timulo
para á vontade melhorar uas fazenda, porqLle
i to leva o proprietario a expu! aI-o ou a an
g-mentar o aluguel. Oomprehende- e geralm nte.
na verdade, que este não usará do seo poder
de maneira que muitos arrendatarios trabalham
como i estivessem certos de conservar suas
fazendas' si fOTem despedido depoi., fi um pra
ticamente privados do seo capitaL e, em qual
quer ca o, llLll1Ca podem gosar da indepen lencia
que todo o individuo dev ter. D vemos sempre
nos lembrar que as leis devem s r fitas não
para beneficiar' uma uuica class , mas para bene
ficio de todos em geral. A lei r lativa aos
propri tarios, e locatario . foram f ita entretauto,
pelo proprietario e são mai adequada a promo
veI' o eo goso do que a aperfeiçoar a agricultura.

Ha dous modo para e remediar este iofeliz
e tado da propriedade territorial na Ioglaterra,
a aber:
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1) Por um y tema d arrendamento a longo
pTa o.

2) P lo direito elo locatario.

67. Po. e }lO1' nrrclHlmncnto. O arren
c1aJaento 6 uma onvençào formal de alugar um
t lTílllO ou ca a a um locatario por nm c rto
numero ele anuo, mediante um aluguel fixo,
a ondicõe variada que ão cui ladosamente
determinada' para evitar conte taçõe. Quantlo
UI11 t l'l'Ç)1l0 é tomado p r um an ndatario por
um praso d b:inta anno ou mai, torna-o e
qna i que ua propri dad porque no começo do
p riodo póde fazer g-rande melhoramento com

alu:iho de cap ital, e ainda tal' certo de
1'e mbol ar- e do seo vai r, ante' qll o arrenda
m nto cb D'ne ao eo termo. .r o paize de le te
da Inglaterra da E co ia, ond a herdades
são muito grande o bem lirig-ida, e te aJ'l' nda
mato' a longo Ira o ão o modo usual da
locação elo territul'io. E ertament um do
melbor aju te para proteg r urna boa lavoura
e apre enta poucu. iu ol1Venient s· alvo i o
anenc!ata1'.Ío não fizer melboramento antes do fim
do pra o do alTendamento.

6. Direito <1e locntnl'io. ma outra boa
m dida é a lo direito cio locatario qlle cou
i. te em dar ao lor;atario o dil'eüo de exigi?'

o 7 alor elos ·melhoramento não es.CJotados que
póde ter feito em flua herdad, i for delta desti-
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tuido. m arrendatario pód provar facilmente
que tem ga to em con. truir celleiro , coch iTa'l
chiqueiro te., em drenar o 01, em abril'
estrada, em con er!;"."r erca ou m adllbar
e tercar o t neno. A.ql1elle lue tem experi D0ia
da lavoura podem avaliar quando um melhora
mento dará re ultado, a ponto d calcular quanto
perderá o locatario si abandonar a b rdade.
Assim em tuna boa avaliação I óde ser cal nlacla
a omma gu e 'te receberá como compen a('ão

o proprietario, si qwzer despedü-o ará obri
gado a pag'ar-Ih e ta compen ação. Esta el'á
r adquil'ida pelo proprietario eleyando alug-n I
do novo locatario.

E. te y tema, comquanto ignorado na maior
parte d~t Inglatcrra, uão é inteiramente noy .
existio durante um longo periodo de tempo ao
norte da Irlanda, onde era chamado direito
ulste'riaJ,to de locatm·io. O no'\'o locatario paga
ao antigo uma quantia con ideravel pela v3Dta
gem de adquirir l1Dla bôa herdade com muitos

. meUloramentos, e o proprietario toma-' Fati
camente impedido de de pedir um bom fol' iro
por sua impl s vontade. Em York !lire tam bem
bavia o costume de indemnisar o lpcatario
despedido, e não ha l'a ão plau ivel para que
o u o não e com-eda em preceito legal e
se extenda por todo o paiz. A lei sobr a
Tenas Irlanc1ezas (pl'ish Land Act) de Mr. Glad-
tone jã e tabelcceo um y tema algum tanto
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emelbante para toda a Irlanda, ,j a terra é
de tin.o'tda aO eo í rdadeiro fim, e Dão meramente
para divertimento e o tentação de algnn, pro
prietario cacZct jJl'oprietrul'io deL'e ser obl'i,qaclo
a conceder longos arrendamento, como de trinta
a cineoenta anno ou então a paga,r a c0111pen-
aeão fi.'Cada por um jUI'Y, e tomada vidente

por in<.lincluo p rito em a\Têlliaçõe de e tab I i
menta agrícola, '_ ria ill gal alugar o teueno
ob outra ondiçõe,

69, Ol'io'cm <la l'C1Hln. E' muito impor
tante ompr hend I' exa tam ute donde pro ele
a r nda porque em i to impossiyel ver corno

ria p ITrrittido a um proprietal'io apr, entar- e
r tirar UlUa part coo id !'aV 1 elo proclucto, em

ter qualqu r outro trabalho na qu stã, ia o
fa to é que não podemo 'uppl'Ímir a renda;
deve pa 'ar ele uma pe oa para outra, e a qLle-
tão real qLle apena. pód urgir i leve hav r

muito propô ta.rio qu- I'e bam p queDas r nc1a ,
ou alO"uu outro r c bendo oTauc1 . r nela "

'r Dela fregn nt lU Dte pro,ém do facto el,l
zona d terra não erem egualm n te fcrtei i to
Ó, Dão darem o me mo produ to om o me mo
tr'abal no, I to póele provir da c1i:fi'eren a na quali
dade do 010, ou por er este maj favorecido pelo
'01 e humidac1e elo que oLlfJ:o, Si o glob0 tive e

uma sUDerficie perfeitamentp, plana a m ma por
toc1a a parte, e i fo e toda lavrada e cultivada
exactamente elo me mo modo a renela não po-
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deria originar-se desta maneira. Porem a super
ficie da terra como vemo, tem montanhas e
valle ; ba planície ubenimas m uma região,
e de. erto de areia ecca o de pedra em ouh'o
log-are. Actualmente. ond o solo é bom
faroravelmente ituado para o de envolvimento
do trigo, ou de outros producto, eo po uidoT
de\'erá ganhar mai el,u retribuição pelo eo
trilbailio, do que i ti vo . e llm máo pedaço de
tel'l'a. :Me mo si todo po ui em a herdade que
cultiva aqueUes que tiv em os melhore pedaço
r tirariam r nela, porque obteriam mais producto.
Ã:> im, depoi d dar o L1l .'010 alari a todos,
re, taria alguma cou amai' ao f ]ize pos ui
dores do melhor terreno. Si, em logar de tra
balbar em sua propria. terra alugas. em-na a
outr , habilitar- 'e-iam a adquirir uma renda
dep l1Clente ela riqueza, ou das outras vuntagen
eleJla .

A pequena clifficuldaele qu agora apparece
consiste em examinar como e estabele e o quan
t'ltm elarenela tenitoria1. A tena que nenbuma ren
da úfl'erece apena produz para pagar o alaria
elos operario que cultivam-na, e o jmo do capital
que exigem. A renda elo melbor telTeDO con
si. tirá no excedente lo eo producto . obre o ela!;,
tena mai pobre. depoi de se fazer a parte
da maior on menor 'Olllma de trabalh p do
capital ga. to. Poremo encarar a materia de te
modo; o preço do trigo é fixado pelo Cll to da
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ua producção em uma terra que I aga ju tamente
a ele p za de ultnra. pOl'qu quanto mai trigo
fôr ne e ario é ne as terra que deyemos pro

mal-o, vi to a m lhores terem ido de ele muito
trabalbada. Ma o trigo de tal qualidade vende
e pelo m mo preço, qualquer que eja o cu to

ela na producç'ão; logo, a r nela lo teueno mai
fertil rá o exce o do preço lo eo proclucto
obre o elo terreno que ó paga o lauadol' e

não deixa l' nela.



CAPITULO XI

Cambio

70. Como o cambio c cstabclecc. Um
dos melhor. moelas porque poclemos augmentar
a riqueza 6 pelo cambio da.ndo o que nâo temo
nece' idade pelo que cCt1·ecemos. A riqueza, como
vüno, é tudo aqu.ilio que u amo actualment l

porqu nã,o temos ba. tante, e qu- pó le . er tran 
ferido para outra pe oa. :Mas qU~ll1do queremo
que uma ,.. pecie cle commoclidaele ja sati. feita,
não de ejamos mai , porem . im outra pecie .
Re nlta que o cambio con tante produz LUll ganho
de utilidade. Tem-se objectado que não póde
haver yantagem no cambio, porque aquillo que
é dado eguala em valor ao que é recebido. Outro
tem adüll1tado que, si uma da. partes ganha é
evidentemente á cnsta da outra. De accOl'do com
e te ponto do vista, o commel'cio consi. tiria em
tentaI' despojar o seo vizinho. O que é dado real
mente egllala em valor ao que é recebido, ma não
é egual em utilidaJe, e o uugmento da utilidade
é o fim de toda a prod ucção, e de todo o com
mel·cio. ão pagamo as COll as em proporção a
sua utilidade' então o ar e a agua seriam amai
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cara. m pão de bom tamanho pódp er com
prado por um ou doi to tõe, po to que o pão
aja o principal tl tento da yida. Ante de pro

cmarmo compr h nder e te appe rente paradoxo,
elevemo e tabelecer exactamente o que compre
h ndemo pela palavra valor.

71. O que é vRlor~ Na tro a de alg:umas
mercadoria poroutms,appar ea eguinteque tão:
Quanta mel' adorias de uma certa e pecie podem

l' dada por uma tanta ti outra p cie?
AIO'uma cou'a 'ão con icleracla muito valiosas,
amo um relo io douro on um anileI de brilhante,

porque trocan I -a podemos obter uma grande
Iuantidade d ou tro artlgo. A' inza ão de

pouco Oll nenhum valor, porque nada podemos
adquirir trocando-a. I to po to, a palavra mlo?'
é llnuto compl xa; e é mpregacla pàl'a ex[l'inÚ1'
c1ift r ute cou a. Podemo diz r que o quinino
t lU valor para curar f bres, que o felTo tem valor
para l' con titLur o s~.ngu ,Oll qlle a agua tem valor
para apagar os incendio. Aqui não exprimimo
o valor em ambio, porque o quinino uraria a
f bre tão b m i custa e nm tostão por gramma
como alguma' dezena' de mil réi. .li agua si
pudermo obtel-a em LUua occa ião opportLma apa
gm.'ia o fogo independente do eo preço. E' clam,
poi , que queremos e>..t>rimu· muita vezes ~'alioso

quanto ao uso. Valor e valio o são termo Cl:Jn

big~toS (vide Elemento ele Logica pp. 22-26 sobre
o Emprego C01'1'ecto das palam'as). lIa valor quanto
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ao ~LSO e 1'alo?' quanto ao cambio} e nnáta cO~LSas

que co~nm'lbmente dix-se tm' pequeno valO?' quanto
ao cambio tem gmncle mlo?' quanto ao uso. 1\1a
esta pbra e valor quanto ao u o não 6 mai . que
a ~üiticlade. de uma can a pum nós, isto é, a
utilidade de nma parte de a cansa que podemo.
agora empregar, Portanto, o valor do u la agua
quer dizer a utilidade da agua qD bebemo, da
que lavamo da que cozj])bamo . on da que ini
gamos, e e ta utilidade é muito grando. }\la som
duv.i da, não o póde ext nder á agua que uão é
u ada por nós, endl) ao contrario pr judicial
como no ca o da innundaçôes bunudad lIa
ca as alagamento da mina e a sim I ar diante.

Po lemo agora v r como e. ta verdade I"a
ob. ervada pelo ec nomiRta italiano G n v si 'o
cClIJ2b1;O, dizia lie consiste CII/, elar o super/luo pelo
necessCl?'io' ou como pr feri.mos dizer: o COII/,
pctrativamente supm'fl-tto peto Gompamtioamente
necessctrio. AqueHe qu tem abunclan. ia de um
artigo tem já' gosado todo o conTorto qlIe esso
artigo póde proporcionar-lhe mas pl'ova\'elmente
prcúi a do urna certa quantidacl de outro
artigo. O cambio como um acto de cortezia
aproveita não ó a qllem dá, com a Cl uem re
cebe, porque aql1illo que cada llID rec be 6 muito
neces arjo e tem grande utilidade. Na Inglatel'l'G1,
por exemplo, ha grande quantidade ele canrão de
pedra, e a França proclnz muito bom vinho.
Tel'ÍaL)lo pouco ou nenhLUu vinho na Inglaterra,
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a não r que o obtive emo da França OLl de
alg'um paiz e 'h'angeiro, e a França tambem teria
muita nece i lade el carvão ele pedra! E' obvio
que ha um grande ganho de utilidade i a
Inglaterra der uma parte ele te carvão de pedra
comparativamente uperfluo em troco de uma
boa quantida le ele vinbo da Fnmça.

T m- obj ctaelo que o cOll1m rcio é e teril
que não produz novidad em mercadoria '. Pelo

fa to de ter fi ido h'ocaelo nã xi te mai
n lU m no anão de p Ira on villbo do que
ante. lia m economia politica tratamo da
Lltilielacl e ela riqu za' a que. tão é si alguma
ou a . con umi]a om ou sem utilidaele. i

bem que o cambio lUla po. a crear os elemento
da rique·a cria a riqlle-ra porque fornece a
util'idade pam estes elemento .

72. y.llol' iO'llifica ]H'opOl'r,ão no cam·
bio. Quando falamo elo valor permutavel de
LUlla OLl a exprimimo como l1luita outra
cou a podemos obt r por -Ua. 1. to rtamente
depende ela natureza daquella outra cou a.

atul'Ulmente podemos obter por um mil r i ,
m LlÍtO mai ba tata elo que pã " e mais pãe
do que carno, e mais carne lo que peptona.
Portanto quando falamo~ elo valor de ullla
cou a. devemo empro dizer que é para er
avaliada por oLltra. A pala1Ta valor expr~lIIe

sómente que tanto de uma cousa é dado por
tanto ele outra) e a pmpol'ção lestas quantidades
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(do latim p7'opol'tio) pro=em favor de, e partia
= parte) que mede o valor do objecto. Uma to
npla la de ferro em barra póde ordinal'iamente
er adquirida pOI' uma' quarta d trigo aqui a

proporção é de um paJ:a um. Para o obter uma
tonelada de cobre tem- e proya,elmente de dar
trinta qnartas de trigo aqui a proporção é de um
p:tra trinta. :N ão póde haver valor de cam bio
:cm proporção - tau to de uma cOl1lmoclidade por
tanto ele outra. nalment, com e~ ito, medi
mo o ,alor das cou a pelo eo preço. O p1'eç'0
é Cb quantidade de moeda que damo por 'Um
objecto j ne te caso a Pl'opoJ'('ã e tá entre a quau
tiliade de moeda e a quantidade de mercado
rias que adquirimos com ella ' como quando da
mos sessenta mü réis 10r dez jardas de tapete.
Devemo ob ervaJ' po teriorment ! lle a moeda
é uma especie de commoclidad , que tem utilida
de e valor como a outras commodidade, Po
róm, ba grande facilidade em se reprm::entaJ'
desip;nar sempre os valores em moeda, porque
podemos então im mediatamente comprar o valor
de uma cou a com o de outra. ,i um kilo de
batata cu ta duzento réis, um kilo de pãe 500
réis, e um kilo de carne mil rói podemos ver
ao mesmo tempo que um kilo de carne tem o
mesmo valor que dous kilos de pães ou cinco
kilos de batatas, e podemo' julgar quanto de
cada uma devemo-nos servir.

73, Leis de offerta e de procura. Agora
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devemo procurar provar como o valor da cou
,a n li clirigido e omo ó mudado de tempo 111

t IUpO. A. prin ipa lei que l'CO' lU o ,alor
,ão hamaclas lá. de oflerta e de proc/lra e ão

OIU fr it muit imp rtante..;. Offerta quer
diz r a. quantidade d merea.doria que illdi-
,irluos tão prompto a tomar por um certo
,a'or, procura emelhantemcllte igrrifica a
quanti lad de 111 r adoria. que c tã cli po to
a rec bel' m tro o; mas ante qu uma p , oa
pos:sa julgar quanto de eja c mFar de uma
e. p ie parti 111ar d ll.1 rca 10l'Ía dev sa.ber o
s o preço, i to " ua proporç'ão em tro o por
moeda. 'i o I Ao em ,ez C!0 custar 500 réi
ao kilo f 'r 600 r6i, o pobre tal\-ez '0 tlieidi
rá a tomar m no pão, e a comI mr mai, ba
tata '. 'i a ame em z de er a mil réis,
I ,as -se a mil e quinhentos rói, ou a 2 mil

réi ao leilo, algumas pe, oas recusar- e-iam intei
ramente a compraI-a e outros compraI-a-iam
m no lo que ante '. 'emelbantel11 Dte a oiferta
das cou a. varia; 'i o preço da Càl'll elevar- e
muito os criacloI'e trazem o Reo gado para o
mercado de moela a obter um bom lucro v u
dendo-o' i o preço baixar, guardam-no para
v Ildel-o de ouh'a vez.

As leis de oiferia e de procwmpodem er
a 'sim tabelecida: uma ubida de pr ço tende
a produzir muita offel'ta meno proC'Ul'H'
uma de ci la de preço tende a produzir meno

111
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offerta e maior prOClll'a. Reciprocameo te o
augmento da offerta ou docre cimeuto da procura
tende a abaixar o preço, e a diminuição da
offerta Oll o augmento da procura tende a levan
tar o preço.

E ta ·leis ão tão importantes que prOCllTaremOS
repetil-a de novo, sob a forma do . eguinto quadro:

Preço Oft'el'ta. Procura

Maior Maior Ienor

Meuor 1\1:enor Iaior

Podemo agora comprehender como é deter
minado o preço de uma o pecie de mercadoria.
O preço deve ser tal que a quantidade pedida
em uma OCC9. ião da la soja egual a quantidade
o:f:l'erecida. Si aqnelles que desejam a mercado
rias por lilll erto preço não puderem adquÍl'il-a ~

offerecerão um preço mai elevado de maneira
que possam convencer a outras pe soa: a ,endel
a. Oomo vimo quanto mais ele"melo fôr o preço
maior erá a oiferta' alem di so i algun in
divieluo offorecem no mercado Ulll pr ço mais
elevado e te logo torna-se conhecido pelo' outros
vendedore. Quando a mulher de um l' ndeiTo
na Inglatel'l'a, leva o seo pote de manteiga para
vendel-o no mercado d uma cidade vizinha, logo
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conhece i a offerta maior ou menor que
de ordi nario. i o compra lore são poucos e tar
dio em comprar) ome~a a receiar que torne a
] var a manteiga 'em vendel-a'l e que volte sem
lonça faz nda' e outra cou a que tenciona
comprar com o dinheiro. 'i começa pedindo mn
ou dou peuce por libra; outra vendedoras
ão obrigada tambem a abaixar o preço

porque llÍnguem compral'á manteiga a uma della
por um biJJing e ,ei linheiro 1 i puder obtel
.a tão boa da pRoa a lado por 1 s. e 4 d.
Porém 'i pOLlca p oa levaJ'em manteiga
para o mercado ou i hOLl,er muito compra-
dres, a . cena int iramente mudada. A
que trOLlX ram manteiga omprehendem que não
ha\"erá c1ifficLudade em ,- nder toda a qLle po
sn rn; ão o comprador que aO'01'a tornam- e
aI1'e a lo em comprar ant que toda e acabo'
o logo ua impaciencia se manifesta ás vende
flora quo pódem pedir pr ço eleva los. E' por
e -te modo de vende?' no mercado, pIos vencle
<lores pedindo os preço mai ele,ado que po
eI m obter, e pelo compradore experimentando
omprar pelo pr ços mai baixo que pen am ' r

aceito - que é estabeleci lo o preço no mercado
de llma commoclidacle.

O prelo do mm'cado é tal que par esse preço
a procztm é egual a ott'e?·ta. A quautidade
ele manteiga ou de uma outra cOlllmocliclade,
que é vendida, deve er eguaI a que 6 comprada,

10'
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porque é vendida ó c1epoi d ter sido compra
da; ma o preço e tabelecer- -á d· a ardo.

7-1. Como o yalol' (lcpcmlc (lo trabalho.
Chegam agOl'a á p;rande que:tão, i o valor 6
produzido pelo h'aba.Iho, ou que relação tem 0111
elie. Algun economil:'ta, ob cn-audo qu , qnaudo
uma cou a.. orno o ouro. é muito valia a. o
hom ns ga 'tam uma grande quautidad de b·a.
balho em obtel-as, dizem que o trabalho con
s/bmiclo é a Ga1.t (t do ,CJ1'ancle 1.1alor. E' i'llteim
mente falso' porque. i fos e verdad ,tud o quc
dá muito h'abalho de\-eria ter muito valor e to
do ab lU que i to não e reali a. róde- e Ij,pen
der muito h'abalho escreveudo imprimindo en
ca lemando um livro' ma i niuguem qwzcl-o

Ue não tem valor al\To como pap 1 de mbru
lho. D, penc1eo- e uma grand quantidade d
trabalho na 1 lfl1l'ação do tLU1n 1 ob l'ami ti,

mas, como pouca pessoa de ja 'em atrav ssal-o
o tunue1 era de pau o valor at6 que foi cou-
truida uma e traua d felTo. Portanto é intei

ram ute erto Cjue não podemo tomar lUua cou a
va.lio..a h'abalhaudo simpIe 'men t uella' devemo
trabalhar de modo a tornaI-a utiL.

Por ouh'o lado, certa ..ubstan'lia que cu ta
ram pouco ou nenhum trabalho pódem <;lI' mwto
valiosa. Quando UDl pa tal' na Au tra;Ua con
segue formar uma barrinha de ouro apanhado na
vertente de uma montanha, não despende grande

'a.balho em ajuntaI-o, não obstante e te ouro 6
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tão ,alio. o lU pr porção ao eo pe o como outro
qualqu r. AIg-nmas mina pr dnzem grande quan
tidade d 01ll'0, ouh'a qn tom cn tado relativa
mcnto mai para cavar, P"OdLlZ m mono; nunca
o ouro cl uma mina é vendido pelo me mo preç,o

lU proporção ao soo pozo o pureza amo o do
utras mina. Portanto é illteinl1nente certo que

o t:ralmlho não é a ('(lU a do valor. O aLUO tem
muito valor porqu uma grande quantidade do
indiddLlos do eja mai amo do que t TIl já ad
quirido. o toda qu uma cou'a tem
valor 6 pOl'qu aJgu m adeja.

Por '111, podemo eucarar ,te a umpto de um
outro modo. 'i tO o po si, l adquirirmo uma
cousa vaUo a como o ouro 0111 POLlCO trabalho,
muito indi,irluo eriam minoiros cl OLU·O. 1húto
aLUO ria aiS im produzido ,i fo, e oxigido tanto

0010 o que já oxist , serja valio o. Ma' ningnem
des ja uma qnantidale jIIimitada 1 sub tancia .
.A. riqu Z3, amo ,imo, do"e er limitada; i o

mo 'e torna.. e mo abuudant como o chumbo
ou o forro não cria po sivel con. ervar o ,alar
qLlC tem. O' in lividuo teriam muito mai do
que poderiam empr gar ,lU joia relogio dou
rado ; a im por diante; haveria L1IU grande
oxce 'so para er mpr gado na fabricação de
va os e pauoLla I para os quae !la m' no nec 
. idade. Ag ra podemos ,-er claramento toclo o
obj cto do valor. Quando uma certa ub tancia
póde er o1'clioa,rjam nte pr cluzida com pouco t1'a-
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balho, torna- e tão abundante que a pe oa fi
cam satisfeita com a quantidade qu têm; não
querem mais, OLl pelo meno não adejam com
tanta urgencia. Acontece que não querem dar
muita riqueza por ella. A im o trabalho O'asto
em produ7,ir uma commo lidade não aft'ecta o seo
valor, a menos qLle altere as quantidade da quaes
o povo tem necessi lude e não toro as im uma
nova porção des a commodidade mai ou menos
vantajo a do qLle antes.

75. Porque fi perolas têm ,'nlor? Pal.'a
tornar sta que tão ainda mais imple. vamos
procLu'ar re poneler a e ta dif:ficil pergunta: «Pe 
cam-se a porola. porque alcançam um pr ço
elevado ou alcançam um preço elevado pela dif
ficnldacle ela ua pesca? ') A pe ca rl a perola é
um trabalho muito perigoso e difticil. O mer
gulhadores, transportando grandes peso., precipi
tam-se no fuodo do mar e devem reter a respi
ração durante um longo tempo emquaoto e tão
occupados em apanhar a concha da o tra<:. O
numero de boa perola que geralmente apanham
6 pequeno comparado com o grande trabalho em
obtel-u. Acontece que no termo media, devem
receber nma Ma quantia pelo qLle acham, do
contrario não teriam um alario que compensa e
esse trabalho. Porém. isto não 6 ó uma rasão
sufticiente pal'a que as perolas tenham tanto valor
ao COntrario, a macho -perola onde ão encontra
das, teria tanto valor como as perolas. A ma-
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dreperola urna sub 'tancia milito barata, Alem
di, o i fos e merament uma que ,tão de traba
lho um mergulhador descendo em qualquer parte,
e trazendo a primeira p clJ:a ou concha que en
contra e, poderia vend l-a por um pre<;,o muito
I vado porque teve que mergulhar para ir bu 

cal-a, A verdade é qne ella são valia a por
lU !la muita , enj]Qra que não podem po uir

Ual' de porola, que de ejam ohte1-0 ; e que
aqllella que têm alguma perola, de ejam mui

maio fina', Em Unlma, a perola ão valio,as
porque ã ut i. á dama qu de 'ejam muitas
joia ornada de praia; ão a. im ut is porqu
a' dama não habilitaram at6 aqui a adquirir
tanta, quanta. quereriam; não e habilitaram
a po' uir mai , porqu 6 mui to cl i EfiCll pescaI-a
do fundo do mar, '1' mo pois xpo to toda a
thcoria do valor e do trabalh. O trabalho que
rI eXigido po rct e obter 1IIais (te uma cO'ln?nodi
c/ade 1'egula a UCt olferta' e tft, detennúza si
o poro de~'e ta" er on não o que mais 'll1'gen
temente ca1'ece,. e esta p7'olllptidão da nece idade
ou jJ'rocztnt 1'ege o valo?",



CAPITULO XII

76. O tl'oco. Quan]o a permuta fio feita
clauelo-s uma cOU1modicla le .Ol"diuaria pOl" outra
como um sacco I triO"o por uma manta de tou
cinho ou um livro por um tele copio hamamo
a e a operaçõe troco (l1o fran 7;: tror=-h'o o).
Entre os povo' selvag 11 o comrn·l' io' 6 ainda
feito desta fOl"l1la; Ulll ,iajaut CJl1. o tran purta
p·1 interior da Afl'ica Meridional le\'"a lima por
ção ele contas fa a' per/aço de f rro, "p lho:>,
etc de moela que sempr p 'U ter aJg~ma cou:a
qlle os naturao desej 111 receber a troco do ali
mento e ele eo' ervi o. O po,o, ntr tao t ,
troca occa ionalmente alguns objecto . na Ingla
terra e nos E tado Ouido, ma isto Taras v('ze..
acoote , m l'azão elo ioconv uiente que b'az.

'i, pOl' ex.emplo, de.·ejamos um t loscopio, 8m
troca le um IiVTO, pro\'avelm ote tercmo que fazer
muita pe quizas, e esperar muito tempo até encon
trar llma p·s 'oa que tenha um tels opi de mais,
e que a onteça cl s jar e se liVl'O particular. Uma
outra difficulelacle é qu o livro não terá pro a
v Imente tanto valor como o tele copio, que a-
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lerá mai ou m no. O que po. ue um tel co
pio le ,alar não póde cOltal-o em pedaço, e
\" nd l' uma parte a um incli,iduo e outra a outro:
i to le truiI'la O 00 ,alar.

77. Yantag'(,ll: da moc(la. Por meio la
mo la toda a difficuldad . do troco de. ~tppare

c 111' porqne a moeda é IUIICl ,'ei'ta c01l/.IIIodidade
qlle o poro de WIlU nação td eH po to U rece
b I' em troco, e que pócle ser clirid?"da em fra
c('iJes de todo o uf1or. Qua i toda. as comm di
tIad p dem 'r usada' como moeda na falta de
uma matcria 111 lhor. :N o paizes agricola. o tri,g;o
ra mpr ad para este finJ.. ada rendeiro tinha

'ua pro,j,ão de h'ig em Ileir i cle"ejanl
omprllr um 'll\'allo ou uma arraça, le\'aYll al-

gu'Il acc de trig-o ao II iro do u vizinho
cm tl'O o. upponbamos agora que, com o tri~o

como moeda, nm l' nel iro de ja de,faz 1'-. e ele
um calTO ac1[uirir uma chal'l'L1a em 00 lagar'
nâo t m nece "idade de procmar uma peso oa Cjue
d seje receb l' um alTO e dar uma cbulTua cm
tI'O a. E' ba tante p.llcontrar um rendeir que
iIucira r ceb l' lUll carl' dar trigo e II tt'O que
qu ira dar 11 ma chalTua e r bel' trigo. N nllll
ma li ffi.culdad appar e, tambem i o arr
a banna não ão de egual ,alol" porque, . i o
ClllTO valer mais então o rendeiro recebe por elle
a charrua juntament com o trigo b,a tante para
cobrÍL' a tlitl'er nr,a. A mo ela a 'sim a tua omo
mee1Jiwn de cwnúio; é llD1 mo liaueiro ou t]'-
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c ü'o termo e facilita a permuta dividindo em
dou, o anto do troco da egomte forma:

Venda Gornpm

GC61"1'O ~Moecla GhmnlCt

Sem duvida tran f mIa-se um a to m dou ; mas
este. ão moito mais facei de s realisar porl]ne
não preci. am er executado pela me ma p oa,

7, À moeda como lIlcdüla de 1'alol'.
Quando a moeda empregada omo troco, diz.- e
ql1 aquelle que a recebe vende Jl/f7rcaclorias, e
o que paga, cornp1'Ct 1lle1'Cadoria. Em carla
aso ba um acto de permuta, a' yendas com

pra, não diffcrem l'oalment do act J trocar,
excepto quando uma da commodidade dada' ou
recebidas é emprega la cOJU o fim de prepanu: o
troco, A im a mo da póde er hamada com
1IZoclidade cm'Tente, porque é uma mel'cadoria es
colhida paJ:a ci1'cular como um meio de troco,
Portanto, em uma venda ou compra dev haver
muita proporção entre a quantidad de moeda, e
a quantidade de outm commodidade, E ta pro
pOl'ção exprime o valor de uma commodidade
comparada com a outra, O valor perIDu tayel não
ignifica mai que esta proporção, como foi de
envolvido antes (:ecção 72), Portanto quando

a moeda é empregada, a quantidade de moeda
dadas ou recebida::; pO)' uma c rta quantidade de
mercadoria é chamada o p1'eço de sas rne1'c{t-
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darias de maneira que o preço ó o ,alor da
mercadorias representado em mela. Uas como
a moeda quando introduzida uma vez é empre
gada em qua i todo o acto ele troco ha gran
el. vaotageu. Habilita-no a comparar o valor
de uma oillmodidade com o d llma outra.. Si
. ubermo que quantidadc ele cobre podemos obter
por ('<rual de cllLlmbo; quant d ferro por e ual
de aço e da m ma f6rma para o zinco e o la
tão para o tijoUo e a luadeira e a im por
diante. r.ão eria po ivel compararmos o valor
cl obre com o do zinco, o do ferro com o
la madeira. 1lIa' i 'oub 1'111 que por uma n~a

douro p dcmo obt r 950 onça de e tanh 1

1700 oo\,as de brc, 6..1,00 OTIçou de chumbo, e
16000 onça::! de fClTO fundiclo logo compreheode-
mo' ill D nbum e fol'<;o quc com 1,00 onça
d obre podemo obter 16000 onça de felT() ,
c a sim por diante. Portanto, o ouro ou qual
quer outra sub tancia empregada com moeda

ne ele medida commum do valor' medc o valor
ele cada ommodidade, ,assim habilita-Do a com
prar ° valor ele cada uma om o d ontra.

É uma grand vantagem. E te facto induz caua
um a p 11 ar ou a exprimir o. valores la ou a li
mitado a uma mo da conhecida por teclo . To los o
valore de merca loria ào l' pre entado pelo pre
ço que cada um comprebende e que p6de con'prar

om outras. .A. moeda p6de ne. te caso er indicada
para repre entar duas fOllcçõe principae.



156

Serve como:
1) nm aO'ente intermediario 1 cambio.
2) uma medida commum ]e valor.
Ia . 6 importante lembrar qne apezal' di o

a moeda prehenche de, ta fórma um fim muito
util e particular, DLm a deixa d er \Dua COI11
moJlda le. eo valor é o objecto da' lei da of
ferta e la procura, já e tabeJecicla (ecção
73r i a quantidade eL moeda' angl)lentfl e.: o
nloI' 'e1'ia prova, .!monto elimin uiJo. de mau ira
quo muita moeda seriam dadas por tal comm 
elidade e vice-versa.

79. Dc qne é feita, ít llloc(la. Como já
obs61yamos. sempre nma commodidade pód l'

u ada como moeda e em differente poca todas
as especio: de cou 'as coruo o vinho, ovo az i te,
alTOZ ouros fnmo concha. e prego 1 tôm ·iel
eÚlpr gado em compras e venda. PorSIll, por
muita!' ra õe 1 o meta são mais admi.ttido o
dentr 11e o OLll'O e a prata ão o melliorc
para este fim d lue quaesqner outro. A' V311

tag ns ele o po nir moeda de om on de prata
ãa evidente. E tes metaes ão )Jortrtteis} e tão

valio os que um pequeno pezo de m tal iguala
em valor a um grande pezo ele trig ou de ma
] ira ou ele outra mercadoria:. Tambem são
indestructiveis, i to ó, não apodrecem omo a
madeira, nem se e tragam como o. ovo 1 nem
azedam oomo o vinho; a im pódem ser guarda
do por mLlÍto tempo, em perder o eo ,3.-

I
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lar. Outra ,antagem é que não ha 1if:l:'erença
na qualiela I elo prQprio metal' ouro puro é
:empre o me mo mo pm'o, O cOlllquanto possa
er mistluaclo com mais OLl meno' ba e de um

metal, t davia pocl mo ensaiar ou analy ar a lio'a
r ool1ecer a quanticla le el metal puro Cj ue

contem. () mctae ão tambem dil"i ifeis' po-
dem . er cJj vi li lo u fllOilido. 11l peça e toda-
VÜt ta r unida terão a m mo t mpo taoto
valor como ante'. O ouro a prata tôm tambem
a qnaljclad derem. orp b 110 brilhante. ,

o aLUO Ó tambem tão pezado que ó clifficil imi
tai-o; com uma p quena xp ri ncia e cuidado
cada um pód diz r i diuh ir que recebco
é 00 nã y rda leir ,-- qual) lo fôr lU mo da de
ouro Oll de prata. Eofi m é uma grande vanta
g m que e es metae não mudem mpidmllente
de valor. Uma colhita má, clupli a o valor do
h'igo e a cousa . u ceptivei d' ele tnüção amo
o >'0, os ouro, et ., e tão emp]' variando
d "alor. Poróm o uUl'O e a prata mudam I n
tamente le valor porque duram muito t mpo, e
as im o no, Llpprímento que entra m um
anno 6 nltüto pouco amparado com a r S l'V<tS

d . te metae . Não ob tante o ouro e a prata COIlIO

toda a outra commoclidades e 'tão sempre. ?/Ilt

dando de ~'alO1' mais on menos rapidamente.
O. Uocda mctallica. Qua i todo os m~

tae commun o cobre o felTo o e tanho, o chumbo
et. tem sido empregado no fabrico ele moedas
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e em varias épocas, alem d diflerente liga, como
o latão, o e tanbo e o bronze. Ma., o cobre. a
prata e o ouro têm ido aproveitados de um
modo mai vantajo o do lue o ouh'o meta .
O cobre com effeito, endo omparativamente ele
pouco valor é ponco portatil. Era onh' ora a
lmica moeda da necia e já vimo nma antiga mo
eda deste paiz, con tando de uma chapa de cobr
com cerca de dou p de comprimente obJ.:e
um d lar·O'ura. Um negociant que tive e de
fazer pagamento com tas moeda., t ria que
le,-ar o dinheiro em um carrinho de mão. A tu
allllente 6 mpregamo o obre nas moeda, ele
pequeno valor e para tornal-o mais con i tente,
derretido com estanho e h·an. formado em bronze.

.r os tempos dos saxonios a mo da ino'Leza era
sômento feita de prata, mas nisto ha,via incou c
njente para os grandes e pequenos pagam ntos.
O melhor processo é empregar a moedas de alUO,

prata e bronze de accordo com a conveniencia.
lVO systema monetCt1'io inglex, o 011,1'0 é o prt
elrão ela moeda, e a ele cvrculafão legal, porque
nioguem é obrigado a receber UlUa grande quan
tidade em outro metal. i um in Lividno é de
v dor de cem libras. não pôde v~r-se livre de ta
livida sem propor ou offerecer c 111 mo das de

OUTO ao seo credor. A mo la de prata ô t~m

um cm o legal até a quantia de quarenta bil
lings - i to é nenhum credor pôde er obrigado
a receber mais de quarenta shillings em um ô
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pagamento. Do me mo modo, a mo da de bronze
s6 tem uma circulação legal até um shilliug.

1. O que é uma libra e tel'lina ~ Na
Ing-Iaterra o povo ordinariamente paga e recebe
a quantia em libra, enb: tanto, poucos sabem
o que jO'nifica exactam nte uma libra e ter1ina.

em duvida é repI' sentada por Uilla peça cha
mada soberano) ma o que é um oberano? Es
trictamente falando, o obemno é 'uma peça
de ow'o cunhada de accordo com 'um Dec1'eto
do Parlamento em uma 1·epa1·tirão do go
~'erno inglex,) traxendo a mana desta e não
pe ando menos q'lte cento e vinte clous grã(ls e
meúJ. Na media o oberano abido da Oa a
da :Moeda devem pezal' 123.274 grão 1 mas é
impo i\-e1 fazeI'- e cada moeda com um pezo
exacto e ne t ca o em pouco tempo, teriam
meno pezo com o U o. O ob rano tem uma
circulação legal pa,ra uma libra emquanto peza
122 1/2 grão ou mm e a ua marca não e tá
ga ta' ma, na realidad o povo e tá, habitllado
a pagar e a receber oberano que têm algLU1S
gráo de m nos do pezo exig-ido por lei.

Vinte shillings de prata devem ser por lei 1'0
cebidos com equivalendo a uma libra. Isto é
neces ario, le modo que no babilta a I agar uma
fracção da libra porque uma moeda de OlU'O
eqlliva1 ute a vige ima parte de uma libra, eria
facilmente perdida on me 1110' gasta. Mas a prata
de vinte shillings não tem o me mo valor que
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o ouro do uma libra,. o valor varia com o preço
do ouro da prata, e pre entemente, vinte. hi1
lings representam unicament o valor de c I' a
de deze' ei . billing de ouro e oüo pence, igto
ó, % de LUna libra. E nece ario fazOl'- e a moe
da d prata ainda com um valor J1] nor que o
e tab 1 cido I modo a tornal-a em provoito no
cn. o d er fundida. Do me 'mo modo o metal
em um penny de bronze tem . ó o vaJor appro
ximado de um penny, de maneira íjue perder-
e-ia muito funclindo- e ou de tnun c! 0-, e ta

peças.
2. Ch'cuhH}ão cm palw1. Em vez de se

mpregar a verdadeira pe<,'fl de Oll1'O, prata ou
bronze é COmll1llm fazer- e UgO do nota tam
pada ontendo prom a d pagamento de mo 
da. Qllando a importancia ele uma el'ta quantia
ó con iderav 1, uma nota cl banco 6 muito maj ..
ommocla,lor l' muito meno. p zada CjLle as

moeda., e menos p1'o":1l"e1 d er roubada. ma
n6ta de banco d cinco libra. é uma pro111 s. a
para o pagamento de cinco libra áquelle que
ti ver f.l, nota em 00 podor, e que d :; jar ci nco
EbJ'lt em tro o do que o ban o emittio. /lia

nota de banco convertivel é a que pód Or tro
caeIa por moedas toda as v ze que se d seje,
e emquanto e ta operação 'e reali. a é evidente
que a nota tem tanto valor. como a moeda, alem
de er mais commoda. O unico receio é que,
um banqueiro autorisado a emittir e sas notas\
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não tenha sempre moeda ba tantes para o re
embolo quando aquellas forem-lhe apresentada..
Mllito frequentemente o banco são obrigados a
u. pender o pagamento' i. to é, recusam- e a
ati fazer o eo compromi o. Apezar disso

quando nenhuma outra circulação é po sivel, as
nota ele banco qua i empre circulam como
moeda. ão ente~o denominadas notas inconve:l'
ti'l.'eis) ou egundo outro papel-moeda. Oada um
recobe le bom grado este papel circulante a tro
co ele mercadoria i acredita que oub:a pe soa
recebel-o-ão por . ua "\ z. Ma. e ta circulação em
pape.l é muito inconveniente, porque o seo valor
,aria ele accordo com a quantidade emittida,
e o devedor e tá muitas vezes habilitado a pagar
a oa dividas com meno valor do que o rece
bido. A que tão de notas de banco e papel-mo 
da entretanto é muito clifficil paJ.'a della nos oc
cuparmo ne tes Elementos.

1l



CAPITULO XIII

Cre<lito e banco

3. O que é credito ~ E muito importante
para o que querem aprender economia po
litica comprehender exactamente o que significa
a palavra credito. Diz-se que Pedro dá credito
a Paulo quando Pech'o ced uma parte da
sua propriedade para uso de Paulo, aglulJ."dando
rebavel-a em um tempo futmo. Em summa aquel
le que empresta uma cousa dá credito, e aquelle
que a recebe empre tada 1'ecebe credito. A pa
laVI'a C1'edito) significa conficbnç'Ct) e Pedro acre
dita que obterá a Slla propriedade de Paulo posto
que isto infelizmente nem sempre se realise. Pe
dro é o C1'edoT e Paulo o devedor.

Não é muito commum, entretanto, falar- e de
creclito em certos casos; quando um individuo
pede emprestado um cavallo, um livro, uma ca a,
uma machina ou outros artigos communs o que
paga é o aluguel, frete on renda. Em alguns
paizes onde a moeda ainda não e tá adoptada,
o povo empre ta e pede emprestado trigo oleo,
vinhos, arroz on certas commoclidades nl1gares
que todo' desejam possuir. Em algumas regiões



da Africa onde o 01 o de palmeil'a é obtido em
grande quantidade 0, natluaes dão e obtem cre
dito m oleo. Mas no. paize' civili ado ha o !la
hito de e mpre tal' e de e pedÜ' dinheiro em
pre tado. 'i alauem le ejar urna macl.rina e não
ti\-er com que compral-a peclirá emprestado o di
n!leiro ba tante a uma pe' oa que lh'o c derá na
melhore condiç'õe, e então comprará a macbina
onde puder obter por menos pr ço. Frequente
mente. na verdade, o que v nd a ma !lina concedo
cr dito pelo eo pr ç'o, i to ó empre ta a quantia
'uffici l1t para o comprador babilitar-se a obtel-a.

O redito uma cou, a muito importante, por
qu quando prop11amente empregado ('ollora a
propriedade na mão c1aquelle, que cleUa fct::em
melhor u o. luita pe oa, tem proprieda]e ma
50 incapaze de ,e envolver em negocio, e 

tão neste caso a mulhere. criança, velhos, in
\-alidos etc. O rico algumas veze têm tantas
1ropriedade que não e pr occupam em e en
"olverem no negocio i ncontram outros que
s envolvam por elie. Não obstante o que mui
ta veze e 'tão empenhado em negocio pos uem
([uantia que não têm em qu empregar, e
e 1:.0'10 promptos a emprestaI-a por alo'um tem
po. Por outro lado ba muito bomen acti
vo babeis que poderiam de en,olver grande
quantidade de trabalbo em officinas, pelful'ar mi
na. e negocial' em mercadoria 1 si tive sem bas
tante dinheiro que os habilita se a comprar o

11'
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materiae neces ario ,in~h'umento edificio, et .
Um homem deve po Ilir alguma propriedade an
tes que po a e peral' alcauçar credito; com
e sa propriedade arranjar- e-á no ca o de nece 
sidade e com tuna boa reputação e honestidade,
um negociante póde por meio do credito obt ['
outros capitaes.

4. Empl'c tunos sobre hypothecas. O
credito é concedido de UllútO modo differente.;
alguma ,ezes é um incli,idno ajudado por um
credito permanente de um parente 00 aurigo qu
lhe deposita confiança. Enorme quantia são em
pre tada como e diz: sobre hypotheca·. ma
pe ou, por exemplo, qlle e. tabeleceo uma fubrica
de fiar algodão com eos proprio. capitaes, hypo
theca a fabrica como penhor do emprestimo i t
é dá ao eo credor o direito de 'VendeI-a .si a
divida Dão fôr sati feita em um t mpo determi
nado. A fabl'ica hama-se hypotheca, ou compro
mis o morto, porque torna-se de facto morto para
o primeiro pos ludor si romper a condiçõe do
emprestimo. lia milita instituições taes como
companhia de segmos, sociedades de con trll
cções, etc. que têm uma !rran le omma de capi
tal empre tada em bypotheca , e militas bom n
l'Ícos empregam-na do mesmo modo. A sim uma
grando parte de casa terras, fabricas, loja etc.
não pertencem realmente a quem pU]: cem per
tencer, mas sim aos credores hypothecario, que
tem dinheiro emprestado sobre ellas.
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Geralment falando o juro pago por tae em
pre timos é de quah'o ou cinco por cento ao
anno quando a gm:autia é muito bôa, i to é quaudo
a propriedade hypothecada p6de er vendida por
mai do que e deo por elIa, empre e deixa
llma margem con, id ra,ol para cobrir os engano,

Ll alteraçãe com respeito ao alor da proprie
dade; le ta forma uma casa que se calcula t l'

o nlor de E 1000 erá ordinariament apena,
g'al'antida por um debito d 1;; 700 ou ~ 00,
Qualllo a garantia não é bõa Iorque a propri 
dade ou o eo -valor hypotbecado é incerto, a
tnxa de juro e~'á mm el ,ada, pócle 01' ei
"et- ou mm p l' cento. O x edente cobre o
ri c ',i. to 6, compen a ao emprestador o ri co de
por ler o que empre tou, O' 111pre timo obre
h:vpothe a . ã g ralmente fitos obr um capi
ja] fixo como ca a , fabrica', navios, tc, que
rimam muito t mpo; ma algumas '-ez o depo
'it s d m rca loria , como algodão vinbo, trigo
etc., .'ão hypotbe ado como penbor ele um em
pr timo temp rari .

- Banco. Uma grande parte do redito
é dada em uma nação cinli.'ada pelos banquei
ros qu e p61 dizer, especulam com o cl'ech'to OLl

que vem a er o me mo, com a cl-i7:ida. Ordi
nariamente um banqneÜ'o entretem tr6 u qua
tro pecie de negocio ma a ua nmcç'ão pro
pl'ia 6 obtel' dinh iro empre tado á pe 'oa. qu
tem-no prompto para dispor, e emproo tal-o
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ás que de ejam comprar mercadoria.. Qnando
um logi ta vende as suas mel' adorias recebe di
nheiro por elIa. E, at omprar um novo Ol'ti

menta não tem nece.'sidade immediata elo eo
dinheir. Aquelle que recebem salarios, diyi
dendos, renda, ou outr. pagamento de tempo
em tempo ordinariamente não O'astam tudo de
uma ó 'ez. Em lagar I O'LHll'dar e. e dinheiro
em uma ca a ond.e não rende juro, e ond e. tá
arriscado a l' roubalo perdido, ou queima ln
é muito melhor deposital-o em um banco i to 6,
emprestal-o a um banqLleiro que compram tta
are. tituil-o quando fôr exigido. Geralmente fa
lando o fabricante. ncg ciant on commercian
te mandam diariamente para o bancos o dinh iro
qLle receberam. e ó guardam uma certa quantia
para troco, on p quenos pagamento. As van
tagen que nos levam a depo itar o dinheiro no.'
banco' são principalmente a 'gLLÍDte:

1) O clinheiJ'o está em gurança porque o:'
banqu iro depositam-no em ca. as-forte, fe hada:,:
e guardada' durante a noite.

2) E' facil retiral-o s mpre por meio de che
qlIes ou ardeu e cripta autol'i ando a indi \-i
duas nelIas specificado. a r ceberem do ban
queir uma somma determinada.

3) Ordinariamente o banqLleiro dá um cert
juro pela quantia que lhe foi confiada.

O' banqueiro recebem os depo ito om va
ria concliçõe; alguma ,ezes o depo"j hmte se
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obriO'a a dro: o avi o sete clia antes da refua
da do depo ito; em ontro ca O' o dinh iro é
empre tado ao banqueu'o por um tre, ou eis
meze : pelo maior espaço de tempo que em
pr stado, maior taxa de jmo deverá ordinaria
mente pagar o banqueiro. Porém uma grande
olllma p6de seI' despqsitada em conta cO?'1'ente,

ist o cli nte põe o dinheiro no banco e
retira-o quando quer, sem avi ar. Je te ca o o
banqueJro dá muito pouco JLHO ou me mo ne
nhlUTI: porque tem gue guardar de promtidão,
muito dinheiro de eLl cliente, ignorando qLlan
do erá exigido.

Todavia, mquanto que algLlDS depo itantes
e te"io l' tU'ando a ua quantia outros e tarào
coIl cando mai e é extremam nte impo ivel que
o milhares de clientes de Llm grande banco de
sejem os eos lepo itos ao mesmo tempo. Desta
forma acontece que o banqueiro, em adclição ao
eo proprio capital tem LOO grande deposito de

dinheiro em mãos; e tU-a lucro emprestando-o a
outro client que precisem de creclito.

Ea vario modo pelo quaes o 'banqneiros
efi'ectuam o emprestimo ; alguma vezes emprestam
obre hypotheca de mercadoria, ca as e outras

propriedades, ou obre acçõe de e tradas de fer
ro e fundo. pnblico 1 da maueira já descripta;
mas este não é um meio egLU'o paJ:a o banqueiro
empregar muitos capitae, porque p6de não se
achar habilitado a adquiril-os rapidamente quan-
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do delle tenha necessidade. Um do mai' im
pIes modo de empre tal' dinheiro é permittiI· qlle
os cliente aquem sommas superiores ao seo
credito, isto é, acar mai dinheiro do banco do
que ahi depo itaram. Ia um bauqueiro natu
ralmente acautela-se para evitar este facto alvo
si tiver tUna grande confiança em eu cliente, OH

si receber uma quantia em pagamento da parte
deste. ou de seos amigos.

86. De conto. O meio mai comlllUID e
mais conveniente pelo qual um banqueiro dá cre
dito e emprega os seo capitaes é o de conto de
titulos, i to é, adiantaudo dinheu'o a troco de
uma promessa definida para pagaI-o em urna
epoca-fixa. Supponbamos que John 'mith vendeo
por mil libra m:tigo de algodão a Thoma Jone,
um. logista' muito. meze pas m:-se-ão talvez an
te que John po. sa vender as mercadoria e i
não tem muito capital, concorda com John mith
dar credito das mil libras, ma ne te meio termo
saca uma lettra contra J one. Este documento
seria mui provavelmente redigido da . eglúnte
forma:

Lonéb:es, 10 de Janeu'o de 1 78.
E 1000.

Dentro de tres mezes, pagareis a miln ou a
minha ordem a quantia de mil libl1tS, valor re
cebido.

John Smith.
Ao SUl'. Thomas Jones.
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J olm 'mith é o acador ela lettra' Thoma
J oue' é o aceitante e a lettra importa em uma af
firmação ela parte el J obu 'mith que Thoma J ones
cleve-lhe a quantia e tipulaela. i a pe soa contra
ll1em saca a lettra reconhece q~le ste é o
ca o inclica-o quando a lettra lhe apre enta la

'cre,enelo a palana aceita, juntamente com o eo
nome.

"i enh'etanto o acador e o aceitante de uma
lettra ão pe, oa acreditadas o banqueiro ele
contará pl'omptam Dte a lettra, isto 6, l' gatal-a-á
I ela qmmtic.l devida de luzindo o juro á taxa de
cinco por cento ao anuo pelo e pa o de tempo
que a 1 ttra tem que correr. E ta leth'a con ,ti
tue um bom egul'o pOl'qu, quando aceita. Tho
ma Jon é obrigado a pagar a mil libra
quando levic1a 1 e i o não fizer o acador é o
l' 'l?on avel. E tes titulo ão alguma vezes ad
gnirielos por muitas pessoas ~mcce' ivamente, seu

,do endo sado pela immediata, i to é por aquella
qu in creve uma Ql'dem para que dinb iro

ja pago a ultima pe 'oa nomeada. Quando a
1 m'a e torna devida o ultimo po suid01' d ye
reclamar o dinheiro ele Thomas J one e i () te
r'cu ar- e a pagal-o, cada posslúc1or tem clil'~ito

obre os precedentes.



CAPTULO XIV

Cyclo (le cre(lito

87. À. indu tria é pcriodica. Cada nm d 
ve comprebender qLle o comm rcio ,arja em
actividade de tempo em tempo e 1e um modo
perioclico. Dix-se que 'lt?nCt cousa vct1'ia peTio
diccb1/'wnte, quando vae e vem palo interrallos
quasi eguaes como o o] ou quando obem e
de cem como as maré. Actualmente, na indu 
trja, como ha vinte anuo predi e MI'. William
LangtoD) ba marés qua i 1:<'10 regulare como a.
do mar. ..bake peal'e di. e com verdade:

«Ea uma maré nos negocio do hom li

«Que, tomada na montante conduz á fortuUfl.»
Alguma de ta marés der endem das estaçõe o

do anno; os negocio são mai activos na prima
vera e DO verão e diminuem no inverno. E
comparativamente facil p dir dinheiro emprestado
em janeiro, fevereiro, março, junbo, julho, agosto
e etembro; outubro e novembro são particular
mente mao mezes' a taxa de jmo eleva- e mLú
tas vezes rapidamente, e as bancarrotas ne tes
mezes são mais numerosas do que nas outra
epoca do anno. Abril e maio ão tambem me-
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ze perigo o', ma em meDor e cala. O 00
men de negocio trazem :empre te facto' na
imaginação e, pr cavendo-. o p6dem e capar ao
do asu'e.

Ra tambem uma e pecie le maré muito mais
prolouO'ada no n gocio que ordiuadamente dLua
em algnn logare erca de dez anuo' para ubir
e de ceI'. A cau a de ta maré não é bem co
nhecida mas não re ta dmida que em algnu'
anuos o homens tornam- e onnante' e e peran
(,10 o. Julgam que o paiz caminha mui pro pe
ramente e qu i empr garem o .. o apital m
nova fabrica, banco, . tr'adas ele fel'l' , navios,

em onu'a emproza. pocl m til-ar muito lucro.
Quando Ulll certo numero ele ineli,ielnú. e tá ne:ta
. p rança. os outros procuram promptamente imi

tal-o, á s TIl lllança ele algumas pes Oil alegre
que em uma ociedad tornam onu-a alegres.
A Lm a e perança graelualm nte e ext nde por
todos os ramo d commercio do paiz. O' ho
m n babei propõem então plano para non
iny nçõe e no,a empreza e enconu'am promp
tamente capitae para ub cr ,er a ac ões. I to
anima outros e peculadore a adiantarem capi
tae e quando a acçõe de cada compauhia
e tão elevadas em ,alor . uppõem- e que aC'Onte
cerá o m SOlO com a ontras. O. plano mais
ab urdos acbam defen ore na occasião da gran
des esperança e as im se forma o que é cba
mada uma febre cOJn1l2ercial.
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8. Febre e clluueras COlODlel'ciae . Quan-
. do os plano emprehendido' durante uma manja
começam ii. er executados, grandes quantidade'
ele materiae são exigido para a con tTucçõe ,
e o preço de tes materiae obem rapidamente.
O operm.'io que os fabrica ganha nte'io alaria
elevados, e gasta-os 110 melhor modo de viv r,
no prazeres ou comprando grande quantidade
de roupa movei, tc. De te mouo a pro
cnra da commodidade augmenta e o commer
ciante têm grandes lucro, Jão ob tmlte em
haver ra ão sufficiente, o preço da outras
cOD1moclidades oi'clillariamente sob m, como e diz,
pOl' sympathia) porque os que negociam com
cllas pen am qu nas merca loria provavelmente
e ele,arão como a outras e compram grande

quantidade na e perança de alcançarem lucros.
Oada commerciaute quer omprar agora, porque
acredita que os preços lenr-se-ã9 cada vez mais,
e que, ,end ndo em uma bôa OCt;a ião a perda sub
'equente dos preços l'ecabirá obl'e o outro.

E te e tado (le cou as entretanto não p6de
durar muj to tempo. Aquelles que sub Creveram
acçõe em as novas companhias tem d concorrer
ás chamada, isto é, têm qLle entmr com o capital
quP prometteram. São obrigados a l'etll'aJ.' o di
nheiro que antes hanam depo. itado no bancos,
e a iro o banqueiro têm lIlenos para emprestar.
O, fabricantes, comJllel'ciante. e peculadore que
ajuntam 011 compram grande quantidade de mer-
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cadoria de ejam pedir empre tado quanto mai
dinheiro po. sivel, de modo que de en,olvendo- 'e
con ideravelmente o TI gocio o Incro torna- e
muito grande. Então, de ac ordo com as lei'
da ofi'erta da procul'a o preço do papel
moeda cre ce, o qLle quer dizer que a taxa de
juro para um bre,e empre timo de uma a tre
emana on ei meze 1 é augmentada. A mania

vae cre cendo até que o peculadores mai
a,ent\lI'o o e menos e crupulo o t nham pedido
empTestado tanta veze mai linh iro do que
realm nte po uem. Dix-se que o credito é m~tito

extenso, e uma firma que talvez po ua um ca
pital estimado m de7. mil libras, terá que pagar
duzenta ou traz nta mil libra pela mercado
ria qn comprou por e peculação.

Ma esta levação ubita que, mai cedo on
mui tarde e manifesta na taxa do juro, é mu:ito
do astrosa para e e especuladores; qnando co
meçaram a especular o jLU'O eTa talvez omente
de dou ou tres por cento; mas quando atting
a te ou a oito por cento 11a que' temer qLl
tuna grande parte do lucro se e gote em jLuO
pagos aos empre tadore de capital. Alem di so
aquelle que empre tatU o dinheiro, de contando
os titLl1os, ou faz nela adiantamento obre a ga
Tantia ele mercadoria tOl'l1am-s ancioso. em re
cuperal-o. A im o e pecnladores ão forçados
por fim a começaI' a v nder os eo depo ito 1 pelo
melhor preço qlle pódem obter. Loo'o que algull
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individuos começam a vender de te modo utro
. pos ui dores de mercadoTia pen am que é melhor
vendeI-a. antes lue os pre os decre. çam seria
mente' então opera-se um movimento subito para
,ender, e os compradore. alarmados, recusam com
prar, a meno que eja por um preço mluto
reduzido. O máos especuladore ,~m-s então
na impos ibili Jade d . u. teu tarem o o I dito
porque, si venderem os . eo g'rande depo ito por
muito meno, eo capital proprio e real sera. in
teiramente in ufticiente para cobrir a por
das. Tornam- e a sim in apa7.e de pagar ao que
'e ba'iam compromettido e suspenclem os pa

gamentos ou, em outra palavra. tornam- e fal-
lido. Isto é muito de a'tro o para o outros in-
lividllO., fabricante!;, por exemplo, que venderam

mercadorias ao' bancarroteiro a credito; não re
cebem o clinh iro com que conta,am, e como
tambem talvez tenham pedido dinheiro empresta
do para fabricar mel' adorias, . ão egualmente le
vados a bancarrota. Deste modo o clesm'edito
e palha-se, e a pl'oprias casas que só haviam
pedido empre tada quantia modera la em pro
porção ao seo capital, ficam na eminencia de tuna
fallencia.

89. Crises ou colJapsos commcrciacs. O
e tado de cou as descripto nesta ultima secção é
chamado collapso commercial, porque ba umC6

queda subita nos preços) no credito) e nas em
prexas. Obama- e tambem 'I.uma crise (do grego
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~OÍJIW =decicliT) l' to é, um momento perigoso e
decisivo em qu preve aquelle que farão ou
não ban al·ota. Em breve e a crise hega, e
todas as call as mudam. Jinguem se ar!'i ca fi

propôr novo projecto, ou nova companhias. por
qu sabe que o in dividuo em O' ral têm gran
de clifficuldade em pagar o qu prometteram
para o plano mprebenclidos durante a mama.
A feb?'e declina então, e de cobre- e que muito
do novo trabalho' e emprezas dos quaes espe
ravam- €I muito re ultados são enganos absll1'dos

de animadore. Propunha-se construir estrada
ele ferro i nada bavia qu transportar' cavar
mina onde não havia carvão de pedra nem me
tae . con h'uir navio qne não navegavam' toda
e tas e pecie ele plano impratícavei tem de er
abandonado, e o capital qn com eDe foi de -.
p mlido torna- e perclido.

Não s6 esta queda arruÍJla a muito do sub
~criptore des a emprezas, mas faz com qLle o
operarias fiquem logo desempr gado. O melhore
projectos, na verdade ão x cutado , e, por um
anno ou dou, dão trabalho aos con tructores
aos ferreiros, e a oub.'os, que fornecem o mate
riaes. Ma como e tes projecto vão se extin
guindo gradualmente, ninguem se aventLU'a a pro
por novos; todos ainda estão atemori. ados com as
p rdas, bancarrotas, e fraudes m~nifestadas na der
rocada, e quando alguem se atemori a outros tor-.
nam-se egualmente, como que por rmpathia. Em..
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assumpto de ta e pecie os bomen de commercio
assemelham-se a um rebanbo de ovelha em que
cada uma e 'ue a ouh'a, ignorando porque o
faz Em um anno ou dous os preços lo ferro.
carvão de pedra, madeira, etc., ficam redlLZic10
ao minímo; o'randes perdas o:1Irem aquelle quc
fazem ou fornecem esses materiaes, e mlutos ope
l'arios ficam sem emprego. As clas e operaria
têm então meno que ga tal' com o ]ux.O e a ac
qui, ição de ouh'as mercadorias diminue; o COI11
mercio em geral torna-se abatido' mlutas pes oa
ficam pobre, ou gastam suas economia accu
muladas duran te os annos anteriores. Tal estado
de depressão póde permanecer por dous ou h'c
annas, até que o e peculadores tenham começado
a ,e esquecer dos seos in uccesso , ou que uma
nova /?;eração que ignor e se elesash'e julgu
ver um meio ele obter lucros, Durante e to
período de depressão, tambem o rico, cuja re
ceita é superior á despeza, depo itam seo rendi
mento' nos banco. O negociantes que vendem
.'ua' meTcaelorias, deixam a quantias que rece
bem no banco; e a. im gradualmente o capital
toma-se abundante, e a taxa d juros diminu .
Depois de algum tempo o banqueiros qu foram
ba tante cautelosos no tempo da crise, acham con
veniente emprestar seo capitae accumulado, e
o creilito melhora. Assim começa lllll novo cyclo
ele credito que pTovavelmente seguirá a mesma
marcha elo anterior.



90. A. crLe, eOllllllCl'cine. são IICl'io<Ucn .
Seria d muita utilidade que e tiye . emo, habili
tado a predizer quando de e e cbegar lUlla f br
nLl rise ma é elridentemente impo sivel pr ver
mo, tae a ontecimento com cert za. Todo os
facto tae como - guerras, revolu<,õe , nova.
d R ob rta trata lo, de comm rcio boa Oll má
colbeita tc. -- I óuem occa ionar a o cillação
da actividade commercial. Todavia é para nota?'
COlltO I~ZIlita 1'e"e8 uma .rJ?'Ctnde cri e oln?nercial
aplJ(lrer;e erca de de,':, a'l1no depoí de 'uma 016

tm. DUl'ante o ultim culo quando o commer
cio era l11UÜO dift'erente do 'lU 'ag ra hOllVe cri
110 anno de 175 , 1763, 177- on 1773 17 3
c 1793. :Ne te eculo tem hando cri no an
no de 1 15, 1 25 1 36-9 1847. 1 57 1 66,
nào falando no eollap o exc pciOllal de 1 73 na
America. Presentem nte (fevereiro de 1878) ha
Llma grande cri comm r ial que marca o termo
ri um cyclo e o inicio de oub:o. A bôa 0

Ibeita no continente eUTopéo, as ca na ln
dia occorrem todo os dez ou onze auno , e pa
)'ec provavel que as cri e commerciaes têm
onnexão com uma vaJ:iação periodica do tempo

aifectando todos o pontos da terra e em duvida
provenientes de um augmentQ nas ondas de calor
"indas do '01 com interval10 medias ele dez an
nos, mai uma fracção. Um grande upprimento
de calor augmenta as collieita, torna o capital
mais abundante, e o commercio mai lucrativo.

12
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e desta fórma favoI'ece as e perança que OI'igi
nam a febre. Uma diminuição no caloI' olar
empobI'ece a colheita e tran torna muitas em
prezas em differentes partes do globo. E' pos i
vel prevermo então uma febre e um coUapso
commercial.

Geralmente, 1111n cyclo de G?'eclito, como foi
chamado pOI' J\1I', John Mills, ele ManchesteI', (lena
cerca ele de;:, anlnos. Os tre primeiros annos
abI'angerão uma depres ão no commercio com
falta de empI'ego, oscillação em preços baixos
jUl'OS, e muita pobreza' depoi haverá talvez tI'
annos de activo e solido commercio, com mode
ração no pI'eço 1 jUl'OS I'azoavei ,empTego favo
raveis e creditas melhorado ; em seguida vêm
alguns anuos de commercio tiolentamente exci
tado, transformando-se em febre ou mania e
acabando em collap o,' como já foi descripto. E .. t
coJJapso occupará o ultimo periodo dos dez an:nos,
de maneira que todo o cyclo le credito, na me
dia poderá ser figUl'ado como se egue:

.A.nnos

1 I 2 I 3 4 I - I 6 7 I 9 10
o

Oommercio Oommercio COlDJller- CD rn
'-' p.,

cio ..o ~

fraco activo CD ::::t
excitado ~ o

O

Não se deve SWPp01' que as CO~6Sas OCC01"Tam
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tão 'regularmente co1no se acham aq'tti estabeleci
da " alguma vezes o cyclo dura ó nove ou
me mo oito anuo , em vez de dez i as feb·re e
cri e meno graves apparecem muita veze no
decorrer do cyclo e pertLU'bam a ua regulari
dade. Comtudo é admiravel como muita vezes
o grande collapso chega no :fim do cycl0, a de 
peito de guerra ou de paz, ou outra causas in
terCOl'l'enteso

91. Como evitar as per<la por cd es. A
ctualmente a febras e cri es ão mui de atrasa ;

.levam á rilina milito individLlO e pouca ão as
família' que não ão prejudicada em um ou ou
tro collapso, As classes operaria são quasi sem
pre muito prejudicadas' aJgnns operarias ficam de 
empregados, e outro não vendo ra ão para que
seos alaria devam er r duzidos aggravam a cir
cLUnstancias com gréves, que, depois de um col
lap o não pódem dar bom re ultado. E' por
tanto, fiuito importante que operaria capitalistas,
e peculadores, e todos enfim interes ado em va
rio negocias - lembrem- e que um cO?nI/11.el·cio
17'11ttito p1'Ospe1'O é ce'rtamente seguido de 'ttma
crúe e de diffic'ttlclades. Quando, tambem, as
cou as parecem particularmente favoravei o in
dividuo que pretende empregaI' capitaB deve. er
excepcionalmente prudente na emprezas em que
e envolver. Em ?'eg?'a ge?'al, é 'ttma loucZt?'a

{ar. f3'J'1nos J'ustamente o que os mti?'o fuxe?n, pm'·
tjue devemos esta?' convencidos de q'tte ?l'mitos fa

12'
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?'ão o mesmo. 'i por xemplo, o preço do car-
o ,ão ele pedra elevar-se, de modo que o donos das
minas venham a ter grancles Incras, é quasi certo
que muitos inclivic1LlOs procurarão nova minas,
Uma tal occasião é ju tamente a peior para se
compl'ar acções de minas de carvão de pedra,
porque em pouco tempo baverá um grande nu
mero le mina abertas aproximo collap o dimi
nuirá a proclU'a elo carvão de pedra, e então ba
verá grandes perdas nestes negocio, E' o que
acqnteceo nestes ultimas annos na Inglatorra, e
o que frequentemente acontece em outra praça
cOillmerciaes. Como regra goraI a melh01' O(,Ga

sião pa?'a se funda?' ~6ma fabrica, abri?' uma
mina, O'U desenrolve1' negocios de ~611za certa es
pecie, é quando o comme?'cio está fraco, e quan
do o salc6?'ios e l1W1"OS estão baixos, As perfu
rlJ.çõe das minas, as construcçõe', ou outros h'a
balbos podem então ser feitos mai baratos do
que em outra epocas, e o novos trabalho per
manecerão até que os ueO'ocios tornem-se activos
e que haja alguma outras novas fabrica. para
. e abrirem.

Esta regra, na verdade, não se applica aos
inventores, especuladores, e promotores como
são chamados os que promovem tantas compa
nrnas. Estes inclividuos se occupam ordinaria
mente com planos novos e novas acções que
offerecem justamente quando todos estão dispostos
a compraI-as, isto é, durante uma fem'e, ou du-
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raute um periodo de coml1lercio excitado. Têm
o cuidado d ....eneler a ua propTia~ acçÕes ante
que appal'eça o collap o e . ão o. inexperiente
O' prejudicado. Uma p oa pl'lldel1te pol'tRnto)
nunca deve envo1\"er-se lU uma nova tran. acção
dLU'ante uma mania ou febre' pelo contrario, ele,e
,ender todo o o titulo duvido o ou le e 
peculação quando a sua cotação ubiJ:; e empre
gar o capitaes no meUlOres titulo ou fundo
publico, elo quae o valor não póde de 'cer
muito dmante a cri e. Os individuo mai ex
p rimentado. têm ido illn li los durante as febre.

J a biblioth ca ela Royal ociety ha uma carta
d . ir I aac Rewton pedindo a um amigo para
comprar-Ul acçõe ela Companhia elo IDar do 'uI,
ju tamünte na occa ião em que e ta compauhia
e achaya na peiores condições. Que o povo

tome o ex.emplo de I aac Newton e nUDca e pe
cule em uma cousa, porque outro fazem o me 
mo; quan lo e ta febres e collap o e tiverem
previ to , tornar-se-ão menos de a tI.'O O. OS
cyclo ele redito ucceeler- e-ão até que o povo
aiba de cobril-o e agir de accordo. O' homens

de negocio devem tornar-se arrojado dmante o
fraco commercio cuidadosos durante o commel'
cio excitado, em vez de praticar ju tamente de
modo diver o. É s6 conhecendo- este cyclo de
credito que p6dem preveI-os e é por esse motivo
que tanto nos temos alongado ne te capitulo.



CAPITULO XV

~cçõe do &overno

92. Ftmcção significa execução (do latim
f~tngi) fU1Wt~ts = exercer) e as funcções de go
verno ão a cousas que deve executar - os
deveres que cumpre realizar, ou os serviços que
delle deve e perar o povo. E ta funcçõe são
ordinariamente divididas em duas lasses:

1) Funcções necessarias.
2) Ftmcções opcionaes.
As fU/noções necessa1'ias são as que elLe é

obrigado a de empenhar; portanto, deve defender
a nação de inimigos estranhos, manter a paz no
paiz, e evitar as insulTeições que pos am ameaçar
a exi tencia do proprio governo i deve tambem
punir os malfeitores que tran gridam as lei , e
que procurem enriquecer-se com o roubo; deve
egualmente sustentar os tribunaes onde são re ol
vidas claramente as questões de seos ubditos e
archivada. Todas as funcções necessarias estão
longe de figurar aqui.

As funoções opcionaes con tam daquellas es
pecies de trabalho que um governo póde execu-
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tal' com ,antagem, taes como o estabelecimento
d mna boa cirClllaç'ão monetaria, d terminando
nm y tema uniforme ele p 7,0 e meilidas con-,
tnlindo e mantendo estradas, tran pOltando

carta por meio d uma repartição nacional de
correio, fundanelo um ob ervatorio nacional e um

rviço meteorologico etc. A funcções opcio
uae ão d facto muito numero a não ba li
mite para a ou a que qualquer governo el ve
proporcional' ao PO\'o. Seria um trabalho mlúto
importanto, i ios e po si\Tel, el terminar exacta
111 nte qua a emprezas que um governo dev
tomar para i quaes a que ele, deixar para
'erem explorada pela iniciativa particular' llias
, impo si,el e tabelecer regra preci a, obI'e e te

II llmpto. O caracteI'e os habitos e, a ir
('um 'tancia da naçõe difforem tanto, que o que
6 hum em um ca o póde seI' máo em outI'o. As
'im, na Rus ia O O'Qver110 on troe todas a es
trada de f no e o m mo acont ce na Au. tralia .
ma não e deve concluiI' dabi que pelo facto
de eI' Dece ario on vantajo o nosse paize'
,le,a el-o na Inglaterra, Idanda ou E tado

1 nido. .A experiencia tem demonstI'ado que nâo
ob tante er de muito proveito a Repartição de
Coneio na Inglaterra, os telegrapbos postae não
c"olllpen al11 pI'esentemente as despezas. Sem dLl
,ida pód er que fosse inteimmente funesto
colloCa1' o enorme systema de est1"Ctda de ferro
da Inglaterra ob a ad1'nini ·t1·ação de agentes
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do governo. Oada ca o de"\e pai 'er julgado
eguD lo a~ ua proprias condições e tudo o que

o eC0110nD ta póde faz l' é de ignar as vantagens
ou de vautagen geraes la intel'v nção do governo.

93. Às Y:lntag'cn (la intel'Yenção ao 0'0
"\el'llO. E' muita v z imm n 'am ate OIJO

mico ter- e um lU1:ÍCO e tabele imeuto para os 
l'utar uma certa e. L)eci d trabalbo para todo o
]Jaiz. Por exemplo, o ob er,atorio meteorol gico
de Lonch'es, 1'0 obe diariamente a communicaç,õe~

telegrapbicR .. elo ob enat rios dos outros logal'es
do rein , e do muito lagares Ia Emopa; COI11
,birrando e cooÚ'ontando e sa commLUllcaçõ, iul'
ma uma opinião ,'egLU'[l obr o tempo futuru ()
qlle el':ia impo' i,el para um particular E' ta
póde ,er rapidamente tornada conbedc1a pelo
telegrapho e pelo jomaes. Cerca c1 algun' mi
lhares d libra. que o gOYoJ'Uo ga ta lloDUalmelJte
com o ob ervatol'lO moteorologi o estão longe de
se comparar com os erviço, que e te pre ta ao
publico pre,eniodo-o do naufragio, da expLo. i)(','

de mina, e de outro grandes ele a tres incon
,en:iel1cia qlle muita ~-eze pro"\ém da no a
ignorancia elo tempo futl1l'o. E' certameote 011

veniente poi tornar o ob ervatorio m too)'úlo
gicos uma elas Iuncções do gov mo.

Uma ~rande economia haveria tambem .j
um estabelecimento melhao te a repartição elos
correios fo . e reaclo na Gran-Bretanha de m do
a tran~pOl'tlll' pequena mercadoria. e pacote.
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Ea actualmente lUJl grand Dum 1'0 de compu
nhia~ de ta e pecie ma m ni ta' 'e7.e têm que
ennar ullla carroça a grande di tan ia para ap 
na' levar um mbrulbo. Em Lonche' wna meia
duzia de ompaubias, iud pendente entr i en
viam uaarroça por toda a immen a idade;
cada u ma da:; pri nnipa companhia felTo-cani.·
tem o . o y tema Iroprio d entregar o paco
tes. imitado por alguma loja importante. De to
modo lIa uma UOl'1l1 p rda d [orça o de tem]) I.

~i Ulll :or,i, postal do o\-erno toma ost·
trabalbo Ó ullla carro,a entr al'Ía a mercado
ria. em ada rua como poel ria talv z ba, r
um pacot para cada ca'a, ou outra 'eze. JI111i

tos baveria empre uma couOOlia incri" 1 1M

di taneia pel'col'l'ida no tempo ga to. 1. to s
clarece a economia que póde provir da dir cçâo
do govel'1lo,

94. Ás de vm1ta o'ells {la acção <lo governo.
Por oLltro lado ba mnito :iilCOIl'- niente' que o
govel'llo mpl' ben la um trabalbo que póde r
navemente feito p01' pal'tiCLl1are. ou por 'ompa

nhias. O empregados do gO\T rn~ ão rara \'
zes del1littido quan lo {Ulla vez emp'egado,
naquelle caso l' cebem p n õe. A im, quando
o governo tabelece uma nova mpreza não
pódc paraJ-a sem grande despeza, e' o trabalbo
é ordinal'Íamente continuado quer eja feito eco
llomicamente ou não. Então, abendo os empre
gado publico. que. ó podem ser d mittido com
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uma pen ão, tOl'nam- e ordinariamente meno
activos e cuidaelosos do que o individuas que ào
empregados em ca a pa.rticnlare. Pejo trabalho
que fazem sâo melhor pago do que no e tabeleci
mentos particulal'e. E' pOl'tanto, muito m nos
desejavel que o governo e encarregue de uma
e pecie de trabalho por sua propria conta a
meno que esteja perfeitamente demon trado que
o trabalho será feito muito melhor, e mais b~rato

do que por particulares. Oonvem equilibrar as
vantagens e as ele vantagen ; a vantagem de um
só granéle estabelecimento com muito' fundo ; a
ele vantagem que o trabalho eja empre feito mai
di. peneliosamente pelo governo. o caso do COT

reias, a. ,antagen excedem granel mente ás ele 
vantagens; o me mo elar-s -á provavelmente com
um serviço de correios helu orga!)] ado para en
commendas' no telegrapbo. pestae ha mui. van
tagens, mas ão obtidas a custa duma consido
ra\-el perda. i o e. tado com')l'a e e eÀrpJorasse
as e tradas de ferro inglezas, as vantagens seriam
comparativamente pequenas, ma a perdas enor
mes. Na America a companhia de transporte
de encommenda denominada eX]Jl'ess são admi
ni h-adas tão admiravelmente que fazem o traba
lho melhor e com mai eglU'ança do que a re
partições do governo. Não ha a menor duvida que
as estradas de ferro e os t legraphos americanos ão
mlúto melhor dirigidos actualmente do que e e ti
vessem sob a influencia elo governo federal.



CAPITULO XVI

Imposto

9-. Os imposto. são nece arios. I eja
qual fôr o governo que e revi ta de mais ou
meuo funcç5e, é certo que nece itamo de al
guma e pecie de governo e que e te deve cli 
pender gran le ommas de dinheiro. E. ta::;, da
me ma ort, pód 111 mui raramente ser obtida
debaixo da fónua de um lucro real sobre o tra
balho feito de maneira que de"Vem er augmen
ta la pelo impo to. Geralmente empregamo o
termo impo to ao pagamento exigido de indivi
duos para faz r face á de peza do governo g 
ral cu local. Facilmente podemo ser taxados
em que cU o sejamo sabedore . a sim, os vinte

réi que pagamo pelo se110 Ó lU11 impo to e uma
idade póde er ta.,>:a la pelo preço da agua ou

do gaz.
De todo os modos, e em qualquer paiz, os

impo to, devem ser cobrado POl: todas a ma
neiras imaO'jnaveis. A capitação era uma certa
quantia exigida de cada eleitor ou cabeça ho
mem, mulher ou criança. Con ideraclo um im
posto muito vexatorio, nunca foi cobrado na In-
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glaterra, de de o r inado de Guilberme III. O
Hem'th tax era urna contribuiç'ão de cada lareira
(beartb) em urna ca a' portanto urna familia
rica que morasse em uma grande ca a qLl
tive se muita lareira pa!"al'ia mlúto mni du
que urna familia pobre com W11a ou c1ua. Po
rém, como o povo não go tava que o collector 's
fo 'sem á 'uas casa para contar a lar ira , foi
aquelle impo to ub. tituido pelo la jan nas,
pOl'que o c01lecto)' podia ontaJ-as aminhan lo
em torno da ca 'a. Actualmente na Inglaterra
não e taxa mai a luz olar, mas fixa- e a C011

tribuição de ada um segu nelo a r nela ela ua.
casa, o total desta renda ou quantiela le de viubo
ou ceucja que bebe.

96. Impo tos <lircctos c ill(l1rcctos. O.
impo to são directos quando o pagamento feito
pela pes..;oa que é ele igoada para ntrar com es a
contl'ibnição E l geralmente o ca 'o dos impo!:>to fi
xos ou da contribuições paga pelo' criados cochei
ro , etc, Como a maior I aJ:te dos individuo t m
carros só para o seo conforto não pódem tJ'ans
ferir para outra pe oa o pagamento do impost .
Mas i os carregadore ou negociantes fo. sem ta
xados pelas sua carroça recor1' riam a eos
freguezes para reembolsaI-os; então o impo to
não seria directo, e é por is o que a. carroça
que ervem no commercio e tão i empta ele im
postos, Oub:os impostos que, na Inglaterra, ão
geralmente directos são o impo to sobre a renda,
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ubre o cãe o impo to I ara a manutenção. da
pobreza, o direito de alfandega; ma um 11n
po::;to qLl é ordinariamente directo, póde alguma
'"ezes tornar- e indirecto e é muita ,ez im
])0 ivel lizel'- e o que é reall11 nte Ct incülentia
de 'wn 1:'71lposto, i to é, a man ira pela qual re-
cah obro a differentes laR e ela popn lação.

Os impostos in(vi?'ecto ão pago em primeiro
logro' pelo mel' adore e nego jante ma 6 per
mittielo que recuperam a quantia do eos fr 
gllez . .A principal proto de te. impo to na
In~laterra, con ta do cliTeitos de alfandega co
brados do vinho e pirito fumo e algLllJ, outro",
artigo importado para u o do paiz. O elireito
r/e cixa ão o cobrado pela' mercadoria pl'O
dnzidas no interior do paiz. Esta ão bamadas
de cixa, porque antigamente era o tume sp.parar
se llLlla parte das propl'ia m r aeloria e tomul-a
omo impo to. . a Inglaterra este direito só é
obrado actualmente por erto artigo' corno e 

pirj tos cervej a ete.; e trata- e de tornal-o o mai
po 'i, el gual aos direito' de alfandega do mes
mo modo que as mercadoria importadas. .A.
aguardente ingleza paga um direito eqlúvalente
(L franceza, e a cou a e tão arranjada de modo
que nada anima ou desanima o fabrico da agUl\l'
<1 nte ingleza. Portanto o commercio fica o mais
livre possivel, con equelltement com o augmento
de L1Llla rend~L consideravel. Uma outra fonte inl
portante de contribuições indirectas 6 o imposto ele



190

elio que é o pagamento exigido go povo quando
passa documentos legaes de difl'erentes especies. De
accordo com a lei, os titulos, os cheques, os re
cibos, o:; contractos e muitos outros documento
não são legalmente validos em que estejam sel
lados, e o preço do se110 varia de vinte rei a
centenas de mil reis, egundo o valor da pro
priedade em questão. Os direitos de e110 ão
provavelmente, na maior pa:l'te dos casos im
posto indirecto mas seria muito clifficil dizer-o c
quem realmente os pagai i to depende muito da
circumstancias.

97. Regras sobre os irupo to. Alam
rnith primeiramente e tabeleceu certa regra

ou ma.ximas, que devem guiar o stadista no e 
tabelecimento dos impostos; são regra tão ex
cellentes que, todos os que estudam conomia
politica, devem aprendeI-a. Ião as seguinte':

L" Os ubditos de uma nação devem con
tribuir para a manutenção do governo tanto quan
to po sivel, na proporção de suas po ses; isto '>,
em proporção á renrla que relativamente go am
ob a protecção do Estado.

Podemos chamar a i to o mau:ilno ela egLtat
da ele, e cop iste em caüa um pagar, de qualquer
modo uma porcentagem mais ou merros egual
em proporção ao salarios, ordenado, ou outro
rendimento que receba. .Na Inglaterra os impos
tos attingem algumas vezes a dez por cento, ou uma
libra em dez libras, e são egualmente di tIibuidos
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pela clifferente cla se da sociedade. É provavel
entretanto, que os ricos não paguem tanto como
devem. Ao me mo tempo aquelle que são muito
pobre para pagar o impo to obre a renda e aquel
les que não fumam nem bebem, e tão qua i intei
ramente livre. do impo to ne e paiw pagam muito
menos excepto a taxa dos pobre. eria impossjyel
inventar-se uma taxa que fosse egualmente cobra
da a toda as pes oa. O impo to obre renda é
uma ta.'<a de tanto pence por cada libra de ren
da, ma é i11lpo ivel fazer o povo declarar a ua
renda exactamente e não haveria meio de fazer
com que o pobre sati. rezessem emelbante taxa.
Por i so é necessario tabelecel'- e um certo nu
mero de taxa clifferente de maneira que os que
e capam a uma, . ejam forçado a pagar outra.

2.0 O impo to que cada individuo é obrigado
a pagar deve er certo e não arbitrario. A epo
ca, o modo, e a importancia do pagamento tudo
cleve er laro e bem definido. E' o maxúno da
certexa e 6 muito importante porque, i a taxa
não for conhecida le um modo certo o colle
ctore podem opprimir o povo, exigindo mai ou
menos como entenderem. Neste ca o é muito pro
vavel que e cOlTompam recebendo peitas com
o fim de induzil-o a abaixar a taxas.. Sob e te
ponto de vi ta o impo to nunca levem er co
brado. de accordo com as mercadorias ou ad
valm'em) como se diz. O vinho, por exemplo
val'Ía immen amente de valor de accOl'do com a
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snas qualidades e fama, mas é impo ivel ao a
I?; ute das alfandegas clizel' qual o seo valor. I i
adoptar a declaração daquelle que importam o
nuho erá induzido a mentir e a adoptar um
yalor menor do que é realmente. E como não
,'eria facil pro\'ar o dejicto ao outro emprop;a
do da alfandega ou aos im! ortadore , 6 para se
1('mel' que outros ag TI tes re ebam peita. jla,
~i o vinho fôr taxado ímple mente de accordo
com a sua qualidade a omma do clireitõ é
contecida com grande certeza, e a fraudo póde
facilmente ser descoberta. As me mas observa
ções appUcam- e mai ou meno a cada e pecie
d mercadoria' que variam rmúto em qLlalídade.

3.a Cada impo to de\'e ser cobrado na occa
sião e da maneira que convier melhor ao contri
buinte. E' o maxí1170 da convenienC'ia e a sua
utilidade é sufficíentemente obvitl. Pai que o
g'overno ó existe para o bem do povo em geral
o deve naturalmente proporcionar-lhe os m no
re embaraço pos ivei. E como o governo
tem immensamente mais dinueiro á sua di posi
~:ão do que os particulares, deve arranjar-so de
maneira a exigir mu imposto quando o contriblúnte
esteja provavelmente habilitado a pagal-o. Tam
bem parece não haver rasão sufliciente para que
o governo faça o povo pagar o impo to obre renda
eUl janeiro, quando provavelmente está sobre
carregado com outros onns. SegLllldo esta maxima,
os direitos de alfandega e de siza são mlúto bons



193

impo to , porque um individuo paga direitos ca
la vez qu ompra tuna garrafa ele e piJ:ito ou
uma onça de fumo. i não quizer pagar os im
po to d ixa de beber ou de fumar o que pro
vavelm nte er-Ihe-á muito melhor. Em todo
o ca o i póde beber e nmur tambem púde
dar alguma cou a para a~ de pezas do governo.
N te mesmo entido o ello de qllitaç5e e tá
tambm .uj ito a impo to, porque o individll0

. que r ebe dinheiro e. tá no ca o de pôr ele parte
um penny para o E tado e geralmente fica tão
sati fito em receber es e dinheiro qLle não pensa
iqu r no peJmy.

4). Todo impGSto deye er combinado de
modo a tirar e a. conservar fora da algibeira
elo povo o lU nos 10 ivel além do qu entra para
o tlJe. ouro publj o. E' o maximo ela economia.
Tambem uma taxa nunca deve ser imposta, si
exigir uma grande qllantidade de funccionarios
para collectal-a, ga tando-..e as im mais do que
o lue 6 arrecadado ou occa ionando perturbações
no coml1lercio que tornam a mercadorias mais
caras do que eram antes. Além disso, o go,er
no não deve er a causa do povo perder tempo
e dinheiro com o pagamento do imposto por
que i to eqmvaleria ao pagamente de mai im
po to. I ob e te ponto de vi ta o.' 1iJ: itos le

110 ão muito mal taxado, porque em muitos
ca o. é exigido que um individuo que de eja sel
lar eo auto ou outros documento' rá á repar

13
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tição do seilo, onde perde tempo ou que occupe
advogados e agentes para fazeI-o em . eo logar, do
que resulta despezas cOl1Sideraveis. Tão incom
modos são certos direitos de ell0 que em muitos
casos o povo deixa de selJar a' ua. tran acções
e prefere confiar na honestidade daquelles com quem
trata. Esta transacções são pois alglrmas 'vezes
tornada de nenhum valor legal e o g verno por
um lucro de seis pence ou de um hilling re
cusa praticamente a protecção da lei ao povo.

98. Protecção e livre cambio. Quasi todo
os governos têm empregado os imposto em cli
veI' as epocas, com o :fim cle animal' a industria
de seu paiz. Suppõem-se ll1uita~ v ze que si os
compradores forem impedidos de comp1'ar merca
dorias e trangeiras comprarão as mercadoria na
cionaes e então as fabricas do paiz ~rão muito que
fazer, e haverá muitos empregos. E inteiramente
LUn engano, que podemo chamar o e1'ro da pro
tecção) mas dentro em breve este se apodera do
espirito publico. Nenhum negociante ou industriol
go. ta de se ver supplantaclo pios qlle oft'erecem
melhore mercadorias por meno preGo. Tambem
quando os procl'uctos esh'angeiros . ão preferido'
pelos compradores, os qúe fabricam esses me mos
prodnctos no paiz lastimam-se amargamen te e 01
ligam-se para persuadir ao povo que são le ado'
pelo commercio estrangeiro. O orgulbo o amol'
proprio nacional é ainda tão grande que Ulll po
vo não gosta ouvir dizer que é amesquinhado por



195

o ·trangeiro. O inrlu triae , cego pelo eo inte
1'e e pe oa~ u. am de toda a e 'pecie de argn
mento. capricllo o para mo trar que si e impeeli -
o a entrada do proclucto e trangeiros, poderiam

em bro,e tempo fabricar tão bon , empregar grande
numero de op rario e augmentar desta f6rma a
riqueza do paiz. J a verdado cabem no erro que
já expu7.omos (§ 55) raciocinando como. i o fim do
t.mbalho fo se trabalhar o não gosar abundante
m nte a nece. idade o conforto ela viela.

Não obstante, 6 impo' iv 1 n gar que certo
po 'uidores de torra ruina.· u ina não pos am

r b n ficiado om o ostabelecimento de dil'oito
. obre mercadoria e trangeil'as da especie da que
querem produzir. Aquolle quo já e acham no
ca o da vantagen de e efu'eito injusto podem
naturalmente, er pr julicaelo., quando forem a
bandonado . 'Ma o que tem s a considerar, em
economia politica, não ão o interes e. egoista
ele uma ela e particular, ma o bem de todos em
geral. Os proteccioni ta e quec 11l dous facto :
10

) que o fim da indu tria 'pl'oduzir muitas mer
cad rias e I ara tas . 2°) que é impo i,e1 importar-
e mercadoria' o trangeira por baixo preço, em

exportar outra' para pagaI-a.
Já no convencemos da verdad inconte tavel

de qu a riqueza é augmentaela quando produzida
no logar mais con.-eniente á na producção. Â
gora a unica pro\'a egma de que um loga.r é
conveniente é o facto de que as commodidades

13'
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que abi produzem são bôas e por preço eommo
do. i os fabricante .. trangeiro p6dem oli'ere el'

pelos productos do paiz menos elo qu vai m. <3
a melhor prova, e de facto a unica conclu 'ira d
que a' cou as p6dem ser fabricadas mais cono
nlicamente e com mai pl'oveito no e trang-eir .
Ma dir-se-á então em que condiçõe ficul'üun O'
operario de um paiz) si toclas as mel'Cadol'Ía.·
fossem adqtúrida no e trangeil'o? Re ponder 
mos que UIll tal tado de consa' não p6de exi,
til'. O e trangeiros só pensarão em enviar-no
mercadoria' emquanto forem pag-os Oll em oub'a
mercadorias, ou em dinheiro. Entã, si pagam
em mercador·ias ertamente "erão preci O' op 
rarios para fabricai-as; e, quanto mais omprilr
mos do estrangeiro, mais e1everemos prodnzir no
paiz para darmos em troca. Portanto a compra
da mercacloria.· estrangeira ani ma as manuf~~

ctllraS nacionaes do melbOl' modo possivel, porque
encoraja ju tamente o ramos de industria para
os quaes o paiz está melhor adaptaclo e para o
quaes a riqueza foi Cl'eacla mai ablmdantemcnt.

99. .A theoria mercantil. 'ralver. entre
tanto, objectar-se-á que as nossa importaçüe não
:,crão pagas em mercadorias, rua. em dinheiro;
então o paiz será gradualmente ef;gotado da na
riqueza. E' o antigo e1TO da theoria mercantil
que só cogita da riqueza de um paiz com a im
portação do onro e da prata. E' um erro ab ur
do porque nada temos a ganhar ajuntando mon-



197

to de omo e prata. De facto guardando-se m 
taes precio o perdem- e o juros do en valor'
os rico (lj pô 111 de meio para pos uü' cu to a
baixel-a c o, praz l' qu dahi 1'e ultam com
pen am Q jmo.. Por6m pO' uir maio moeda
de omo ou prata do que a neces, aria' para Te
ali ar os pagamento o1'diJ1arios do commercio.
dá em re ultado uma perda e teril de juro. Ne
nhum receio ba para que o paiz fique inteira
mente em moeda '. Porque si e tas torna em- e
raras, eo valor augmentaJ'ia d accordo com as
1 i da offerta e da procura e o preço da
m l' adoria abaixaria' então a importaçãe' di
miuuiriam e a exportaçõ' augmentariam. ,6
um paiz como a Au o-alia ou a America do 01'

t , que po ue mina de omo prata 6 que po
ti ria, pagar a dinb iro as uas importações, o
qu de grand vantagem que e reaJi e, sendo
o metal LUua comlUodidade que póde er prodLl
zida no paiz por bai~o preço. A prata e o ouro
dev m er xtrahido da mina e portanto uma
nação qLle compra mercadoria a dinbeiro deve
ou po uir e tas minas, on siuão obt l' o meta.!
de outro paiz .. qL'te as po 'uam, Em nenhum
a o, poi d vemo importar comlUodidades e 

trangeira em produzir no paiz mercadorias de
valor equivalente para pagal-a, e a im vemo.
fóra de toda a duvida que o cOIDmercio e tran
geiro augmenta, em vez de diminuir, a activida
de de uma industria interna.
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100. A ecollomia politica é uma cien-
cia tri te ~ K te livro é apena um ligeiro
elementar re uma de alguma.' que, tõe de e~o

nomia politica, e é evidentemente impo.' i"01 di 
corrermos sobre O' problema de ta ,ciencia em
tão acanhados limites. Porém, o fim desto livri
nho será satisfeito, si aquelles que come\anüo
com este elementos puderem continuar o ,eos
estudo em obra mai importantes que e occu
pam de ta sciencia. Ma aquelle que no tenha
acompanhado até aqui deve reconhecer que a
economia politica não 6 LUlla sciencia triste o
fnnesta, como se diz. 'erá tri ce alliviar tra
balhador do seu fardo, ou colloear sobr a sua
meza alimentos nutritivos? em clll\ida uma
sciencia ba tante trJste logo que nos levo a re
flectir sobre as mi erias inutei' existentes em toda
a parte. E' triste pensar- e em individuas qu
por centenas de milhares arrastam lIma vida pe
nosa nos ho pitaes pl'i ões e em rmaria '. .A
gréve são tristes, os lockouts ão tambem tl'i te.
a falta de- emprego, a bancarrota, a care 'tia do
pão, e a fome, tudo são cousas tl'i ter. Por6m,
6 a economia que a origina? Não é a nossa
scienCia com mais since?idaJe desC1'ipta como úe
nefice:nte) Ct q1.Gal sufficientemente estudada) úani
ria aq1.tellas cousas tristes) ensinando-no a em
prega1' sabiamente os nossos esf01'çOS ('jln alliviar
os t1'Clbalhos e as mise?'ias da hwna17,idacle.

FIM
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