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O programa económico de Hamilton culminou no grande relatório sobre a 

Indústria Transformadora, que foi descrito, e com razão, como a sua 

resposta ao programa de discriminação comercial apresentado pelo Estado da 

Virgínia. A maioria das recomendações do relatório nunca foram promulgadas 

pelo Congresso, mas as hipóteses constitucionais em que assentava e a visão 

                                         
1 Relatório completo em https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-10-02-
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do futuro americano que ele avançou tornaram-se depois temas importantes 

nos debates sobre o futuro dos Estados Unidos.  

O Secretário do Tesouro, em obediência à ordem da Câmara dos 

Representantes do dia 15 de janeiro de 1790, concentrou a sua atenção, tão 

cedo quanto as suas outras ocupações o permitiram, sobre o tema das 

manufaturas; e particularmente quanto aos meios de promover aquelas que 

tenderiam a tornar os Estados Unidos independentes das nações estrangeiras 

no que diz respeito ao fornecimento de material militar e de bens essenciais. 

E nesse sentido apresenta respeitosamente o seguinte relatório. 

A conveniência de apoiar e incentivar a indústria manufatureira nos Estados 

Unidos, o que não era considerado discutível desde há muito tempo, parece 

ser nesta altura um tema consideravelmente admitido. Os constrangimentos 

que obstruíram o progresso do nosso comércio externo levaram a sérias 

reflexões sobre a necessidade de ampliar a esfera do nosso comércio interno: 

os regulamentos restritivos que nos mercados externos reduzem a ventilação 

do excedente crescente dos nossos produtos agrícolas serve para gerar um 

desejo sincero de que uma procura mais extensa para esse excedente possa 

ser criada internamente; e o sucesso total que tem recompensado a indústria 

transformadora em alguns ramos muito importantes , em conjunto com os 

sintomas promissores que acompanham alguns ensaios menos maduros noutros 

ramos, justificam a esperança de que os obstáculos para o crescimento deste 

tipo de indústrias venham a ser menos relevantes do que parecem ter sido; e 

não é difícil encontrar, na sua ulterior extensão, uma compensação total por 

todas e quaisquer desvantagens externas que sejam ou possam vir a ser 

sentidas, bem como uma adequação nos recursos favoráveis à independência 

e à segurança nacionais. 



Ainda há, no entanto, patronos respeitáveis de opiniões hostis aos incentivos 

à indústria transformadora. Os argumentos com que se defendem estas 

opiniões são, substancialmente, os seguintes:  

"Em cada país (isto é, dizem aqueles que as defendem) a agricultura é o ramo 

ou setor mais benéfico e produtivo da atividade produtiva do homem. Esta 

posição, geralmente se não é universalmente verdadeira, aplica-se com ênfase 

peculiar aos Estados Unidos por causa das suas imensas extensões de terras 

férteis, pouco habitadas e passíveis de muitas melhorias. Nada permite um 

emprego tão vantajoso para o capital ou para o trabalho como a conversão 

deste extenso deserto em propriedades agrícolas cultivadas. Nada há que 

seja igual ao que estes terrenos tratados possam contribuir para a população, 

para a sustentabilidade e para a riqueza real do país. " 

"Envidar esforços por um enorme patrocínio governamental para acelerar o 

crescimento da indústria transformadora é, na verdade, esforçarmo-nos pela 

força e pela arte para transferir a corrente natural da indústria de uma via 

mais benéfica para uma outra menos benéfica. Qualquer coisa que tenha tal 

tendência deve necessariamente ser imprudente. Na verdade, dificilmente 

pode ser sensato que um governo esteja tentado a dar um rumo à capacidade 

criativa dos seus cidadãos. Dito de outra forma, sob a orientação perspicaz 

do interesse privado ir-se-á, se este é deixado entregue a si-próprio, 

infalivelmente encontra o seu próprio caminho para o emprego mais rentável 

dos seus recursos; e é por este tipo de caminho que a prosperidade pública 

será mais eficazmente promovida. Deixar a indústria transformadora 

entregue a si-mesma é, portanto, em quase todos os casos, a política mais 

simples e mais sólida que pode ser praticada.” 

“Esta política não é apenas recomendada para os Estados Unidos por 

considerações que afetam todas as outras nações, é-nos, de certa forma, 



ditada pela força imperiosa de uma situação muito peculiar. A pequena 

dimensão da sua população quando relacionada com o seu território — os 

atrativos constantes para a emigração se estabelecer das partes habitadas 

do país para as não habitadas — a facilidade com que a situação menos 

independente de um artesão pode ser trocada por uma situação de mais 

independência de um agricultor, estas e causas semelhantes levam a que se 

produza, e por um período de tempo que se deve prolongar conforme a 

ocasião, uma penúria de mão-de-obra para trabalhar na indústria 

transformadora e, em geral, se gere uma escassez em todo o país. A somar a 

estas desvantagens para a prossecução da indústria transformadora, 

encontramos também uma escassez de capital monetário, e a perspetiva de 

uma concorrência bem sucedida com os produtos manufaturados de Europa 

deve ser considerada muito pouco menos que desesperada. As indústrias de 

produção extensiva só podem resultar de uma população redundante, ou pelo 

menos muito abundante. Até esta última situação caracterizar a situação 

deste país, não vale a pena esperar que se verifique a primeira destas 

situações." 

"Se, contrariamente ao decorrer natural das coisas, se se verificar um 

prematuro tempo de Primavera com o recurso a pesados impostos, proibições, 

subsídios ou com outros expedientes forçados, e isto terá apenas como efeito 

sacrificar os interesses da comunidade a favor dos interesses de alguns 

grupos sociais bem particulares. Para além da má orientação a ser dada à 

força laboral, um monopólio virtual será dado às pessoas empregadas em tais 

manufaturas; e um aumento do preço, a consequência inevitável de todos os 

monopólios, deverá ser suportado à custa de outras partes da sociedade. É, 

de longe, bem preferível que essas pessoas estejam a ser empregadas no 

cultivo da terra e que devemos adquirir, em troca das suas produções, os 



produtos manufaturados que os estrangeiros são capazes de nos fornecer 

numa maior perfeição e em melhores condições. " 

Este modo de raciocínio é fundamentado em factos e princípios que 

certamente têm respeitáveis pretensões. Se ele tivesse governado a conduta 

das nações de forma mais geral do que o que tem sido feito, teria sentido 

admitir que poderia ter levado essas nações a atingir a prosperidade e a 

grandeza mais rapidamente que a que alcançaram pela aplicação de máximas 

tão fortemente opostas. A maioria das teorias gerais, no entanto, admitem 

inúmeras exceções, e há poucas, se as houver, do tipo político que não 

misturem uma parcela considerável de erro com as verdades que inculcam. 

A fim de analisar com precisão em que medida é que o que acaba de ser dito 

deve ser considerado passível de uma imputação similar, é necessário chamar 

a atenção sobre as considerações que funcionam a favor da indústria 

transformadora, e que parecem recomendar que lhe seja dado um especial e 

forte apoio governamental, em certos casos, e sob certos e razoáveis 

condicionamentos.  

Deve-se prontamente admitir que o cultivo da terra,  

- enquanto fonte primária e mais certa da oferta a nível nacional  

- enquanto fonte imediata e principal de subsistência do homem 

- enquanto principal fonte dos produtos que constituem os materiais 

necessários à produção de outros bens, 

- compreendendo também um estado mais favorável à liberdade e à 

independência do espírito humano, talvez mais conducente à 

multiplicação da espécie humana, 



tem, intrinsecamente, uma forte reivindicação de ser mais importante que 

qualquer tipo de indústria.  

Mas, que se queira assumir que o cultivo da terra seja visto como uma 

preferência exclusiva, em todo e qualquer país, deve ser admitido com muita 

cautela. Que seja considerado ainda mais produtivo do que qualquer outro 

ramo da indústria exige mais provas do que as que até agora têm sido 

apresentadas em defesa de uma tal hipótese. Que os seus verdadeiros 

interesses, preciosos e importantes, e isto sem qualquer exagero, sejam 

verdadeiramente defendidos em vez de prejudicados pelos incentivos 

concedidos à indústria transformadora, isso pode, acredite-se, ser 

demonstrado satisfatoriamente. E acredita-se também que a conveniência de 

tais incentivos no quadro de uma visão mais geral pode ser demonstrada ser 

recomendável pelos mais convincentes e persuasivos motivos da política 

nacional. 

(...) 

É agora adequado avançar e ir um pouco mais longe para enumerar as 

principais circunstâncias, a partir das quais se pode deduzir - que os 

estabelecimentos fabris não só dão origem um aumento positivo da produção 

e dos rendimentos da sociedade, como também eles contribuem 

essencialmente para tornar esses rendimentos maiores do que poderiam ser 

sem tais estabelecimentos fabris. Estas circunstâncias são: 

1. A divisão do trabalho. 

2. A extensão da utilização das máquinas. 

3. Emprego adicional para grupos da sociedade não habitualmente ligados ao 

mundo empresarial  



4. O fomento da emigração vinda de outros países. 

5. Proporcionar um leque mais vasto de atividades no sentido de melhor 

aproveitar uma maior diversidade de talentos e de características que 

diferenciam os homens uns dos outros. 

6. Proporcionar um espaço mais amplo e variado para as empresas  

7. A criação em alguns casos, e a garantia em todos, de uma nova e sustentada 

procura dos excedentes da produção dos solos. 

8. Cada uma destas circunstâncias tem uma influência considerável sobre a 

massa total do esforço realizado numa comunidade. Juntas, acrescentam à 

sociedade um grau de energia e de eficácia que não são facilmente 

concebíveis. Alguns comentários sobre cada uma delas, na ordem em que 

foram indicadas, pode servir para explicar a sua importância. 

 

I - Quanto à divisão do trabalho  

Tem sido justamente observado que não há praticamente nada de maior 

importância na economia de uma nação do que a divisão adequada do trabalho. 

A separação do trabalho em geral por profissões faz com que cada uma delas 

seja levada a uma perfeição muito maior do que poderia possivelmente 

conseguir se estivessem misturadas. Isto surge principalmente devido a três 

circunstâncias. 

1. A maior competência profissional e destreza resultam naturalmente de 

uma aplicação constante e indivisa a um único objeto. É evidente que 

estas propriedades devem aumentar mais em proporção da divisão e 

simplificação dos objetos e da firmeza da atenção dedicada a cada um 



deles, e menos em proporção da complexidade dos objetos e do número 

sobre os quais a atenção se concentra. 

2. A economia do tempo-evitando a perda devida à transição frequente 

de uma operação a outra de uma natureza diferente. Isso depende de 

várias circunstâncias — a própria transição — da disposição ordenada 

dos meios, máquinas e materiais empregados na operação a ser 

renunciada — os passos preparatórios para o início de uma nova 

produção — a interrupção dos impulsos que a mente do trabalhador 

adquire ao estar envolvido e empenhado numa operação específica - as 

distrações, as hesitações e as reticências que são admissíveis como 

normais na passagem de um tipo de atividade a outra.  

3. Uma extensão da utilização das máquinas. Um homem ocupado num 

único tipo de produção terá mais capacidade de produção e será mais 

naturalmente levado a exercer a sua imaginação na elaboração de 

métodos para facilitar e articular as suas tarefas de trabalho do que 

se ele estivesse envolvido numa variedade de operações independentes 

e diferentes. Para além disso, a fabricação de máquinas, em numerosos 

casos tornando-se ela própria uma atividade distinta, o artista que 

acompanha a sua produção tem todas as vantagens que acima foram 

enumeradas para a melhoria na sua arte particular; e em ambos os 

sentidos a invenção e a aplicação da maquinaria são alargadas.  

E destas causas ligadas, a simples separação da ocupação do cultivador da do 

artífice tem o efeito de aumentar a capacidade produtiva do trabalho e, com 

isso, aumenta a massa total do produto ou de receita de um país. Desse ponto 

de vista sobre este tema, portanto, é evidente a utilidade dos artesãos ou 

dos fabricantes em promoverem o aumento da capacidade produtiva da 

indústria. 



 

II - Quanto à extensão na utilização das máquinas, um ponto que, embora 

em parte previsto, requer que sejam aqui expostas uma ou duas notas 

adicionais. 

O emprego de máquinas constitui um item de grande importância no conjunto 

geral da indústria nacional. Isto é, trata-se de uma força artificial que 

funciona como uma ajuda à força natural do homem e, para todos os objetivos 

do trabalho, corresponde a um aumento de mãos; é uma junção de capacidades 

produtivas que não vem sobrecarregar a despesa da utilização do trabalhador. 

Será que não se pode, por conseguinte, honestamente inferir que as 

profissões que mais possibilidades têm de utilizar este meio de produção 

auxiliar são as que mais contribuem para a massa geral de esforços produtivos 

e, consequentemente, para o produto geral da indústria? 

Deve ser dado como certo, e a verdade da posição a que se refere a 

observação, que as atividades da indústria transformadora são suscetíveis de 

um maior grau de utilização de máquinas do que as atividades praticadas na 

agricultura. Se assim é, toda a diferença é perdida para uma comunidade que 

compra os tecidos de que necessita a outros países, em vez de os fabricar 

para si mesma. A substituição dos produtos produzidos no espaço nacional por 

produtos de produção externa, é uma transferência para as outras nações 

das vantagens que se acumulam com o emprego da maquinaria, nos modos em 

que esta é possível de ser utilizada com muito maior produtividade e numa 

maior escala de produção e de produtos.  



O moinho de algodão2, inventado em Inglaterra nestes últimos vinte anos, é 

uma ilustração do sinal da proposição geral que acabámos de afirmar. Em 

consequência disso, todos os diferentes processos de fiação de algodão são 

executados por meio de máquinas, que são postas em funcionamento pelo 

movimento da água e com as quais trabalham principalmente mulheres e 

crianças; e isto por um número menor de pessoas, no seu todo, do que são 

necessários no modo até aqui normal de fiação. E é uma vantagem de grande 

importância que as operações deste moinho continuem sem perturbação tanto 

durante a noite como durante o dia. O efeito prodigioso de tal máquina é 

facilmente concebível. A esta invenção deve ser atribuída essencialmente o 

imenso progresso que foi feito tão repentinamente na Grã-Bretanha na 

produção dos vários tecidos do algodão. 

 

III - Emprego adicional para grupos da sociedade não habitualmente 

ligados ao mundo empresarial. 

Isto não é um dos meios menos valiosos com que as unidades fabris 

contribuem para aumentar o valor geral da produção produzida pela indústria. 

Em lugares onde essas instituições prevalecem, além das pessoas que se 

empregam regularmente nelas, estas unidades fabris proporcionam ainda 

emprego ocasional e extra a indivíduos e a famílias trabalhadoras que estejam 

dispostos a abdicar do lazer resultante das pausas nas suas atividades 

normais para fazerem trabalhos colaterais como um recurso para aumentar 

os seus rendimentos, o seu poder de compra ou os seus prazeres. O próprio 

agricultor experimenta uma nova fonte de rendimentos e apoio com o trabalho 

                                         
2 Nota do tradutor. Segundo a Wikipédia: “Um moinho de algodão é um estabelecimento de 

fiação e maquinaria para tecelagem. O algodão era o principal setor na Revolução Industrial, 

enquanto a fiação de algodão era mecanizada em moinhos” 



acrescido da sua esposa e filhas, convidadas e estimuladas pela procura de 

fábricas vizinhas.  

Além desta vantagem do emprego ocasional às classes que têm ocupações 

diferentes, há uma outra e de uma natureza que lhe está ligada e de uma 

tendência similar. Isto é, trata-se do emprego de pessoas que de outra forma 

estariam sem trabalho (e em muitos casos a serem um fardo para a 

comunidade), quer a partir de problemas ou de doenças de temperamentos, 

hábitos, doenças físicas, ou de qualquer outra causa, ficando não disponíveis 

ou desqualificadas para as labutas do país.  

É digno de observação particular que, em geral, as mulheres e as crianças se 

tornam mais úteis e estas últimas até se tornam úteis mais cedo nestes 

estabelecimentos fabris do que o seriam de outra forma. Sobre o número de 

pessoas empregadas nas fábricas da Grã-Bretanha que trabalham com o 

algodão, é calculado que quase 4/7 são mulheres e crianças, das quais a maior 

proporção são as crianças e muitos delas de uma muito tenra idade.  

E assim parece que um dos atributos da indústria transformadora, e de 

consequências que não são pequenas, é dar origem a que se criem novas 

unidades fabris, até mesmo para o mesmo número de pessoas, onde estas 

existem, do que existiria se não houvesse tais unidades fabris.  

 

IV - Quanto ao fomento da emigração vinda de outros países.  

Os homens relutantemente deixam um tipo de ocupação profissional e de 

subsistência por um outro, a menos que a isso sejam estimulados por 

vantagens muito evidentes e próximas. Muitos iriam de um país para outro, se 

tivessem uma perspetiva de ganharem mais benefícios a utilizar as suas 



capacidades de trabalho para os quais foram educados e muitas vezes não 

serão tentados a mudar a sua situação, pela falta de esperança de 

conseguirem ficar em melhor situação, de alguma outra forma.  

Os fabricantes que andam à procura de melhores possibilidades de um preço 

melhor para os seus tecidos ou para a sua mão-de-obra, ou para se poderem 

abastecer a preços mais baixos no que precisam para a sua indústria operar, 

ou para obterem uma isenção de grande parte dos impostos, encargos e 

restrições que ainda permanecem vindas do antigo regime, que pretendem 

alcançar uma maior independência pessoal e das consequências de 

trabalharem sob um governo mais igualitário, o que é muito mais precioso do 

que uma simples tolerância religiosa - uma perfeita igualdade de privilégios 

religiosos- provavelmente afluiriam, vindos da Europa para os Estados Unidos, 

para continuarem a trabalhar nos suas próprias atividades comerciais ou 

profissões, se eles estivessem sempre cientes de alcançarem os benefícios 

que eles gostariam de usufruir, e se eles fossem motivados por uma segurança 

no apoio governamental para a obtenção de um emprego, sendo certo que 

estes mais dificilmente se deslocariam para os Estados Unidos para se 

tornarem agricultores. 

Se isto é verdade, então, é do interesse dos Estados Unidos abrir todos os 

caminhos possíveis para a emigração vinda de outros países, o que oferece um 

forte argumento a favor da indústria transformadora que, pelas razões acima 

referidas, terá então uma forte tendência a multiplicar os incentivos à 

emigração. 

Aqui é perceptível um recurso importante, não somente para aumentar a 

população e com ela o trabalho útil e produtivo do país, mas do mesmo modo 

para a prossecução e desenvolvimento da indústria transformadora sem 

deduzir o número de trabalhadores que poderiam, de outro modo, ser atraídas 



pelo trabalho na terra e até mesmo para compensar a agricultura da 

quantidade de trabalhadores que se deslocou para a indústria 

transformadora. Muitos daqueles que a indústria transformadora incitaria a 

emigrar, cederiam depois às tentações que a situação particular deste país 

oferece à agricultura. E enquanto a agricultura, relativamente a outros 

aspetos, receberia claramente muitos sinais e vantagens como resultado do 

crescimento da indústria transformadora, o problema que subsiste é o de 

saber se a agricultura iria ganhar ou perder quanto ao número de pessoas 

empregadas na exploração dos solos.  

 

V - Quanto ao proporcionar um leque mais vasto de atividades no sentido 

de melhor aproveitar uma maior diversidade de talentos e de 

características que diferenciam os homens uns dos outros. 

Este é um meio muito mais poderoso de aumentar a base da indústria nacional 

do que pode à primeira vista parecer. É uma observação justa que as pessoas 

mais brilhantes e mais ativas pelos seus próprios objetivos caiem abaixo da 

mediocridade e de um trabalho inútil se ficam confinadas a práticas 

desagradáveis. E é daí que pode ser deduzido que os resultados do esforço 

humano podem ser imensamente aumentados pela diversificação dos seus 

objetivos. Quando todos os tipos diferentes de indústrias estão presentes 

numa comunidade, cada indivíduo pode encontrar um trabalho que lhe esteja 

mais adequado e pode aplicar-se com todo o vigor da sua natureza. E a 

comunidade surge beneficiada pelos serviços dos seus respetivos membros 

na maneira em que cada um pode servi-la com o maior impacto.  

Se há qualquer coisa numa observação que frequentemente deve ser 

respeitada, a saber, que há no talento das pessoas deste país uma aptidão 



peculiar para as inovações mecânicas, isto significa que esse talento funciona 

como razão forçosa para criar oportunidades para o exercício dessa 

multiplicidade de talentos pela propagação das manufaturas.  

VI - Quanto ao proporcionar um espaço mais amplo e mais diversificado 

para as empresas  

À escala geral do esforço nacional, isto também é de maior importância do 

que talvez se possa considerar à primeira vista e tem efeitos que não são 

muito diferentes dos que foram acima enunciados. Valorizar e estimular a 

atividade da mente humana multiplicando o objeto das empresas e dos seus 

produtos está entre os meios mais relevantes através dos quais a riqueza de 

uma nação pode ser aumentada. Mesmo as coisas que em si mesmas não sejam 

positivamente vantajosas, por vezes, podem tornar-se vantajosas pela sua 

tendência a aumentar o empenho das pessoas. Cada novo cenário que é aberto 

à natureza do homem em estar desperto para o mundo e exercer a sua 

criatividade representa a adição de uma nova energia à capacidade produtiva 

geral da respetiva sociedade. 

O espírito da empresa, útil e prolífico como ele é, deve necessariamente 

contrair-se ou expandir-se na proporção da simplicidade ou da variedade das 

profissões e produções que estão a ser realizadas numa sociedade. Deve ser 

menos assim numa nação de simples cultivadores do que numa nação de 

cultivadores e comerciantes, deve ser menos assim numa nação de 

cultivadores e comerciantes do que numa nação de cultivadores, artesãos e 

comerciantes. 

 

 



VII - Quanto à criação em alguns casos, e a garantia em todos, de uma 

nova e sustentada procura dos excedentes da produção dos solos 

Isto está entre as circunstâncias mais importantes das que foram indicadas. 

É a principal razão pela qual o estabelecimento de novas unidades fabris 

contribui para um aumento do produto ou da receita de um país, e tem uma 

relação imediata e direta com a prosperidade da agricultura. 

É evidente que os esforços do agricultor serão constantes ou flutuantes, 

vigorosos ou fracos, em função da estabilidade ou da flutuação, da adequação 

ou da inadequação dos mercados dos quais ele deve depender para a ventilação 

do excedente que pode ser produzido pelo seu trabalho; e que um tal 

excedente no decurso normal das coisas será maior ou menor na mesma 

proporção. 

Para a finalidade desta ventilação, um mercado interno deve ser fortemente 

preferido a um estrangeiro, porque, pela natureza das coisas, se pode confiar 

muito mais nele.  

É um objetivo principal da política das nações procurarem ser 

autossuficientes em termos de bens de obtidos a partir dos seus próprios 

solos; e as nações com uma indústria transformadora importante, tanto 

quanto as circunstâncias permitem, esforçam-se para adquirir da mesma 

fonte as matérias-primas necessárias para os seus próprios produtos. Esta 

disposição, instada pelo espírito do monopólio, é às vezes levada até à 

insensatez. Não parece ser sempre relembrado que as nações que não têm 

nem minas nem manufaturas podem somente obter os produtos 

manufaturados de que têm necessidade através da troca dos produtos dos 

seus solos; e por isso, se aqueles que melhor podem fornecer estes artigos 

não estão dispostos a dar o valor devido a esta troca, eles devem 



imperativamente fazer todos os esforços possíveis para os fabricarem eles 

mesmos, cujo efeito é que as nações que dispõem de uma indústria 

transformadora usufruem das vantagens naturais da sua situação ao não 

permitirem que os países agrícolas desfrutem das suas vantagens e 

sacrifiquem assim os interesses de uma relação mutuamente benéfica pela 

intenção de quererem vender tudo e não comprar nada.  

Mas é também uma consequência da política que tem sido salientado que a 

procura externa para os produtos dos países agrícolas é sobretudo, e em 

grande grau, bastante casual e ocasional mais do que ser regular ou constante. 

Em que medida as interrupções prejudiciais da procura de alguns dos 

produtos básicos dos Estados Unidos podem ter sido vividas em virtude dessa 

causa devem ser analisadas por aqueles que estão envolvidos na realização do 

comércio do país, mas poderá presumir-se com segurança que tais 

interrupções são por vezes muito incómodas e que não é raro que os mercados 

estejam tão confinados e restritos ao ponto de tornar a procura muito 

diferente relativamente à oferta. 

Independentemente também dos obstáculos artificiais que são criados pela 

política em questão, existem causas naturais que tendem a tornar a procura 

externa sobre o excedente de nações agrícolas uma dependência precária. As 

diferenças das épocas nos países que são os consumidores assumem 

diferenças imensas quanto ao produto dos seus próprios solos, em anos 

diferentes; e consequentemente varia o volume das suas necessidades 

relativamente às fontes de abastecimento externas. As colheitas abundantes 

estão-lhes ligadas, especial se colheitas similares ocorrem ao mesmo tempo 

nos países fornecedores ocasionando naturalmente um excesso nos mercados 

destes últimos. 



Tendo em conta que a rapidez e a dimensão do progresso da colonização nos 

Estados Unidos deve aumentar o produto excedente do solo, e tendo em conta 

seriamente a tendência do sistema que prevalece entre a maioria das nações 

comerciais da Europa, qualquer que seja a dependência que pode ser 

considerada na base da força de circunstâncias naturais para neutralizar os 

efeitos de uma política artificial, parece haver fortes razões para considerar 

a procura externa para este excedente como uma dependência demasiado 

incerta, e desejar por isso mesmo encontrar como substituto do mercado 

externo a criação de um forte e extenso mercado interno.  

Para garantir um tal mercado, não há nenhum outro meio que não seja a 

promoção da criação de unidades fabris. Os fabricantes, que constituem a 

classe mais numerosa, logo a seguir aos cultivadores da terra, são por essa 

razão os consumidores principais do excedente do trabalho naquele setor.  

Esta ideia de um mercado interno extensivo para o produto excedente do solo 

é de uma grande importância. É de todas as coisas a que efetivamente mais 

leva a que possamos ter uma situação florescente na agricultura. Se o efeito 

das diversas indústrias transformadoras fosse o de libertar uma dada 

quantidade de mão-de-obra da agricultura, que de outra forma estaria a ser 

utilizada nos trabalhos da terra, isso poderia possivelmente levar a uma 

menor utilização de terras cultivadas, mas pela sua tendência para criar uma 

procura mais segura e sustentada para o excedente produzido a partir dos 

solos, tudo isto em simultâneo faria com que as terras que estavam a ser 

cultivadas fossem melhor trabalhadas e, portanto, se tornassem mais 

produtivas. E enquanto, pela sua influência, a condição de cada agricultor 

individual seria melhorada e a massa total de produção agrícola seria 

provavelmente aumentada. E isto deve evidentemente depender tanto, senão 



mesmo mais, do nível de melhorias praticadas do que da evolução do número 

de acres cultivados.  

Merece particular relevo que a multiplicação de unidades fabris não só 

fornece um mercado para os artigos a que já se está habituado a que sejam 

produzidos em abundância no país, mas também cria uma procura para os bens 

pouco conhecidos ou que sejam produzidos em pequenas quantidades. Tanto 

as entranhas como a superfície da terra estão inundadas por artigos que 

foram antes negligenciados. Os animais, as plantas e os minerais adquirem 

uma utilidade e um valor que eram antes inexplorados. 

As considerações precedentes parecem suficientes para estabelecer, como 

proposições gerais, que é do interesse das nações melhorar e diversificar as 

competências dos membros que a compõem — que o estabelecimento de 

unidades fabris é considerado não apenas para aumentar a quantidade geral 

de trabalho útil e produtivo, mas também para melhorar o estado da 

agricultura, em particular; certamente, com isso está-se a promover os 

interesses daqueles que estão envolvidos na agricultura. Há outros pontos de 

vista sobre este tema que serão abaixo desenvolvidos, o que, pensamos, 

servirá para confirmar estas inferências. 

 

VIII. 

Antes de uma discussão mais aprofundada sobre as objeções quanto ao 

fomento das manufaturas acima expresso, será útil ver o que pode ser dito 

em referência à situação particular dos Estados Unidos contra as conclusões 

que parecem resultar do que já foi proposto.  



Pode ser observado, e a ideia não é de modo nenhum para negligenciar, que 

embora possa ser verdade que um Estado que, possuindo grandes extensões 

do território inocupado e fértil esteja ao mesmo tempo isolado do comércio 

estrangeiro, considere do seu interesse e do da sua agricultura desviar uma 

parte de sua população do trabalho na terra para a utilização nas fábricas; no 

entanto, não se deduzirá que o mesmo possa ser verdade relativamente a um 

estado que, tendo um território tão inocupado e fértil, tem ao mesmo tempo 

uma ampla oportunidade de aquisição dos bens no exterior, em boas 

condições, como sejam todos os tecidos de que precisa para abastecer os 

seus habitantes. O poder de o fazer assegura, pelo menos, a grande vantagem 

da divisão do trabalho, deixando o agricultor livre para prosseguir 

exclusivamente a cultura dos seus solos e permitir-lhe obter com os seus 

produtos os bens manufaturados necessários para satisfazer os seus desejos, 

as suas necessidades. E, embora deva ser verdade que, em países já com o 

território ocupado, a diversificação da indústria é conducente a um aumento 

do potencial produtivo do trabalho, a um aumento do rendimento e do capital, 

é dificilmente concebível ainda que possa haver algo de tão sólida e 

permanente vantagem para que um país com muitas terras por trabalhar e 

fracamente povoado converta as suas terras por cultivar em distritos 

cultivados e habitados. Se os rendimentos, entretanto, devem ser menores, 

o capital, neste caso, deve ser maior. 

Quanto a estas observações, as explicações que se seguem parecem ser uma 

resposta satisfatória. 

1. Se o sistema da liberdade perfeita na indústria e no comércio fosse o 

sistema dominante das nações - os argumentos que dissuadem um país na 

situação difícil dos Estados Unidos de prosseguir empenhadamente na 

produção de bens manufaturados teriam certamente uma grande força. Não 



afirmaremos que estes produtos não podem ser permitidos, com poucas 

exceções, para servir de regra de conduta nacional. Num tal estado das 

coisas, cada país teria o benefício total das suas vantagens peculiares para 

compensar as suas deficiências ou desvantagens. Se uma nação estiver na 

condição de fornecer artigos manufaturados em melhores termos do que 

outra, este outro país pode encontrar uma grande compensação em usufruir 

de uma capacidade superior em produzir e vender produtos do solo. E uma 

livre troca, mutuamente benéfica, dos produtos de base que cada um é capaz 

de fornecer nos melhores termos, pode ser realizada entre eles, apoiando em 

pleno vigor a indústria de cada um deles. E embora as circunstâncias que 

foram mencionadas, e outras que serão a seguir descritas, tornem provável 

que as nações fundamentalmente agrícolas não usufruiriam do mesmo grau de 

satisfação, proporcionalmente à sua dimensão, aos seus números, de que 

usufruem as nações que interligam as fabricas com a agricultura, mas a 

melhoria progressiva das terras dos primeiros poderia, no final, redimir um 

nível inferior de satisfação no entretanto; e num caso em que as 

considerações opostas são igualmente consideradas, a opção deve talvez 

sempre ser a favor de deixar a indústria seguir o seu próprio caminho.  

Mas o sistema que foi mencionado está longe de caracterizar a política geral 

das nações. O sistema que tem sido predominante regulado no sentido oposto.  

A consequência disso é que os Estados Unidos estão até certo ponto na 

situação de um país isolado do comércio exterior. Os Estados Unidos podem, 

certamente, obter do exterior sem dificuldade os produtos manufaturados 

de que têm necessidade; mas os Estados Unidos são confrontados com 

numerosos e lesivos obstáculos para a produção e escoamento dos seus 

próprios produtos de base. E nem é o caso de uma nação estrangeira apenas. 

As regulamentações de vários países com os quais temos a mais extensa 



relação de intercâmbio lançam sérias obstruções no caminho dos principais 

produtos de base dos Estados Unidos.  

Em tal estado das coisas, os Estados Unidos não podem trocar com a Europa 

em igualdade de condições; e a vontade de reciprocidade iria torná-los vítimas 

de um sistema que os induzi a limitar as suas posições à agricultura e abster-

se da indústria transformadora. Uma necessidade constante e crescente da 

sua parte dos produtos de base da Europa, e apenas uma procura parcial e 

ocasional para os seus próprios produtos em troca, só os poderia expor a um 

estado de empobrecimento, em comparação com a opulência a que as suas 

vantagens políticas e naturais os levaria a poderem aspirar. 

(...) 

Qualquer que seja a margem de manobra para que a indústria de um país, sob 

a direção do interesse privado, encontre em igualdade de condições o uso 

mais benéfico para si mesma, não há nenhuma certeza de que lutará contra a 

força de condições desiguais ou que a indústria ultrapasse, por si mesma, 

todas as barreiras acidentais a uma concorrência bem sucedida, que poderão 

ter sido alcançadas seja através de vantagens naturalmente adquiridas pela 

prática e pela posse das terras, ou ainda pelas vantagens que podem ter 

surgido de regulamentações positivas e por uma política artificial. Esta 

reflexão geral poderia ser suficiente para responder à objeção que se está a 

analisar, exclusivamente pelas considerações de peso sobre as quais se tem 

particularmente insistido.  

(...) 

Resta-nos ainda esclarecer uma outra questão, a da oportunidade de 

considerar a conveniência de se fomentar a indústria transformadora nos 

Estados Unidos. 



Não é raro depararmo-nos com a opinião de que, embora a promoção de 

manufaturas possa ser do interesse de uma parte da União, esta promoção é 

contrária a outra parte. As regiões Norte e Sul são por vezes representadas 

como tendo interesses adversos a este respeito. Uns são chamados de 

Estados industriais, os outros são considerados Estados agrícolas; e uma 

espécie de oposição é imaginada para subsistir entre os interesses fabris e 

os interesses agrícolas. 

Esta ideia de uma oposição entre esses dois interesses é o erro comum dos 

períodos iniciais de cada país, mas a experiência dissipa-a gradualmente. Na 

verdade, eles são encarados tantas vezes como apoios entre si e a criarem 

relações de amizade que acabam por serem considerados como um único e 

mesmo interesse: uma hipótese de que se tem frequentemente abusado e não 

é universalmente verdadeira. Os incentivos particulares de manufaturas 

específicas podem ser de natureza a sacrificar os interesses dos 

proprietários aos interesses dos fabricantes, mas é, no entanto, uma máxima 

bem estabelecida pela experiência, e geralmente reconhecida, onde já houve 

experiência suficiente, que a prosperidade da indústria transformadora no 

seu conjunto e a prosperidade do conjunto da agricultura estão intimamente 

ligadas. No decorrer da discussão que tem existido, várias considerações de 

peso que têm sido apresentadas apoiam-se nesta máxima. Talvez a procura 

estável e a nível mais elevado de um mercado interno para o produto 

excedentário dos solos é, por si só, um argumento convincente desta verdade. 

As ideias de um conflito de interesses entre as regiões Norte e Sul da União 

são tão infundadas quanto maldosas. A diversidade de circunstâncias em que 

geralmente se baseia este dito conflito leva-nos a uma conclusão diretamente 

oposta. A coincidência de vontades entre ambos constitui um dos elos mais 

fortes de conexão política, e a extensão destas ligações comporta uma 



natural proporção em relação à diversidade nos meios de fornecimentos entre 

eles.  

As sugestões de uma visão oposta devem ser sempre deploradas, devem ser 

consideradas como hostis à procura constante de uma grande causa comum e 

no sentido de uma perfeita harmonia entre todas as partes. 

(...) 

Tem sido levantada uma questão sobre o direito constitucional do governo dos 

Estados Unidos de aplicar esta espécie de apoios à indústria transformadora 

[direitos alfandegários, proibição de produtos estrangeiros rivais, proibição 

de exportação de matérias primas das manufaturas, prémios pecuniários] mas 

não há certamente nenhuma boa fundamentação para se levantar uma tal 

questão. O quadro legislativo nacional tem autoridade expressa "para impor e 

coletar impostos, direitos, taxas e impostos especiais, para pagar as dívidas 

e assegurar a defesa comum e o bem-estar geral", sem outras qualificações 

que não sejam a de que "todos os direitos, impostos gerais e impostos 

especiais, devem ser uniformes em todas as regiões dos Estados Unidos", que 

"não se estabelecerá nenhum imposto sobre rendimento ou outros impostos 

diretos a menos que seja em proporção dos números estabelecidos por um 

recenseamento ou por um registo feito na base e em conformidade com os 

princípios prescritos na Constituição", e que "nenhuma taxa ou imposto deve 

ser aplicado em artigos exportados de um qualquer Estado".  

Com exclusão destas três condições, o poder de arrecadar dinheiro é pleno e 

indefinido; e os objetos aos quais podem ser afetados não são menos 

abrangentes do que o pagamento das dívidas públicas e do que assegurar a 

defesa comum e o bem-estar geral. A expressão "bem-estar geral" estava, 

sem dúvida, destinada a significar mais do que o que foi expresso ou 



importado naqueles que nos precederam; caso contrário, inúmeras exigências 

ligadas aos assuntos de uma nação teriam sido deixadas sem nenhum 

enquadramento jurídico. A expressão é tão abrangente como qualquer outra 

que poderia ter sido utilizada; porque não seria adequado que a autoridade 

constitucional da União para poder apropriar-se do que são as suas receitas 

tivesse que estar restringida dentro de limites mais estreitos do que o "bem-

estar geral" e porque isso necessariamente engloba uma grande variedade de 

particularidades que não são suscetíveis nem de especificação nem de 

definição. 

É, portanto, por necessidade, deixado ao critério do legislador nacional 

pronunciar-se sobre os objetos que dizem respeito ao bem-estar geral e para 

o que, na base dessa descrição, uma apropriação de dinheiro é necessária e 

adequada. E parece não haver espaço para nenhuma dúvida de que tudo o que 

diz respeito aos interesses de ordem geral do ensino, da agricultura, das 

diversas indústrias transformadoras e do comércio estão dentro da esfera 

dos conselhos nacionais no que diz respeito a uma aplicação do dinheiro. 

A única qualificação da generalidade da frase em questão que parece 

admissível é a seguinte: que o objetivo para o qual a apropriação de dinheiro 

deve ser feita, é que esta apropriação seja geral e não local, é que a sua 

aplicação se deve estender, de facto, ou por possibilidade, por toda a União, 

e não estar confinada a um determinado local. 

(...) 
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