
Versão de trabalho. Favor não citar sem a permissão dos autores.

JOSÉ DA SILVA LISBOA E A INDUSTRIALIZAÇÃO
BRASILEIRA: UMA ABORDAGEM INSTITUCIONALISTA 

Rafael M. Barišauskas – Economia - FECAP
Prof.  Dr.  Nelson  M.  Cantarino -  História  Econômica  e  das  Organizações  e  História

Econômica do Brasil – FECAP | INSPER

Este trabalho investiga o pensamento ilustrado brasileiro no início do século XIX e sua

proposta para um movimento de industrialização do país. Para isto,  adota-se o referencial

teórico da Nova Economia Institucional na análise dos escritos de José da Silva Lisboa, o

Visconde  de  Cairu  (1756-1835).  O trabalho  mostra  que  Cairu  propôs  diversas  mudanças

institucionais que poderiam levar à industrialização no país, mas, diante de seu papel político

e sua proximidade à Corte Imperial o autor foi, diversas vezes, confuso e contraditório em

suas propostas.

Palavras  Chave: Iluminismo.  Nova  Economia  Institucional.  Revolução  Industrial.

Custos de Transação. Brasil. José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu.

É possível identificar uma proposta ou projeto de industrialização para o Brasil no

século XIX? Considerando a existência dessa proposta, qual seria o seu conteúdo? José da

Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, em seus escritos, propunha políticas estatais que, segundo

o autor, favoreceriam o crescimento econômico do Brasil. Essas ideias, presentes nas suas

obras, tinham como norte a industrialização. O presente trabalho tem como principal objetivo

analisar seus escritos sob a ótica da Nova Economia Institucional, que destaca a importância

das instituições no desenvolvimento de uma nação. 

Mas, afinal, o que seriam mudanças institucionais?  E por que as instituições vigentes

numa nação influenciariam o desenvolvimento de um país? Para responder a essas perguntas,

utilizaremos o referencial teórico da Nova Economia institucional e de seu principal expoente,

Douglass C. North.

A  análise  de  Douglass  C.  North  nos  fornece  uma  teoria  sobre  as  instituições

(entendidas  como  as  regras  do  jogo  econômico)  e  seus  papéis  no  crescimento  e

desenvolvimento de uma nação1. Outro conceito abordado pelo autor é o de path dependence

1 NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge; 
Cambridgre Universtiy Press, 1990. E NORTH, Douglas C. Structure and Change in Economic History. New 
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que ressalta a importância e a relação entre os aspectos institucionais e legais e a estrada do

crescimento econômico das nações.2

Apesar de seus escritos possuírem um caráter liberal, Cairu era um homem público e

ligado à política, sendo participante da Assembleia Geral e instrutor de Economia Política

para os homens da Corte. Deste modo não é surpresa perceber o autor sendo contraditório em

suas obras. Isto decorre pois, ainda que seu objetivo incluísse um projeto de desenvolvimento

econômico  para  a  nação,  as  medidas  propostas  diversas  vezes  iam  contra  os  interesses

daqueles que provinham a Cairu o prestígio e reconhecimento desejado pelo autor e, portanto,

não seria interessante para o Visconde defendê-las.3 Cairu se mostrou dúbio diversas vezes em

suas obras ao defender a manutenção, por exemplo, da escravidão e da permanência do Brasil

como uma monarquia ao invés de uma república4. A defesa dessas instituições pelo Visconde

vão no sentido contrário ao seu tom liberal mais conhecido.

José da Silva Lisboa, no início do século XIX, propôs diversos debates e elaborou

várias obras literárias que introduziam no país o que na época era chamado de Economia

Política,  denominação dada  às  teorias  econômicas.  O autor,  além disso,  discutiu  em seus

textos políticas públicas (como a elaboração de leis, tratados e outros) e como elas poderiam

influenciar o ambiente econômico no país.

Cairu nasceu no Brasil, mas teve sua formação acadêmica em Portugal. Apesar de não

estar  clara  a  natureza dos rendimentos que o sustentaram, de um modo geral  tem-se que

Lisboa possuía alguma riqueza e poderia  ser considerado um filhos  da elite  brasileira  do

período5.  Depois,  de  volta  ao  Brasil,  trabalhou em cargos públicos  e  sempre  demonstrou

interesse nos assuntos ligados à agricultura, ao comércio e às obras dos pensadores europeus -

como as de Adam Smith - e, consequentemente, à nova ciência que dava ao mundo a graça de

suas primeiras luzes: a Economia Política.

Publicou, paralelamente ao seu trabalho no setor público, diversos livros que tratavam

do  assunto.  Pode-se  dizer  que  Cairu  é  o  primeiro  economista  brasileiro.  Em  seu  livro

York: W. W. Norton & Company, 1981
2 Idem.
3 BELCHIOR, Elysio de Oliveira. Visconde de Cairu; vida e obra. 2. ed. Rio de Janeiro: Confederação 
Nacional do Comércio, 2000; e PAIM, Antonio. Vida e Escritos. In: Cairu e o Liberalismo Econômico. Rio de 
Janeiro: Secretaria da Educação e Cultura - Departamento de Cultura, 1968. pp. 21-38.
4 PAQUETTE, Gabriel. José da Silva Lisboa and the Vicissitudes of Enlightened Reform in Brazil, 1798-
1824. In: Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic Colonies, c. 1750-1830. Surrey, England: 
AshgatePublishingLimited, 2009. pp.361-388.
5 4: BELCHIOR, Elysio de Oliveira. Visconde de Cairu; vida e obra. 2. ed. Rio de Janeiro: Confederação 
Nacional do Comércio, 2000. e PAIM, Antonio. Vida e Escritos. In: Cairu e o Liberalismo Econômico. Rio de 
Janeiro: Secretaria da Educação e Cultura - Departamento de Cultura, 1968. pp. 21-38.
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Princípios de Economia Política, ele estabelece os principais pressupostos teóricos e toda a

metodologia que, posteriormente, nortearam suas outras obras.

Lisboa inicia suas publicações quando o pensamento ilustrado luso-brasileiro atinge o

seu  ponto  alto. 6 Assim,  ele  não  se  diferencia,  de  todo,  de  muitos  pensadores  ilustrados,

aproximando-se,  portanto,  da metodologia  do ecletismo,  isto  é,  da aproximação de ideias

opostas,  como  a  fisiocracia,  e  os  exemplos  práticos  da  política  econômica  inglesa  (o

mercantilismo ilustrado).

Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1810, o país sofreu diversas

transformações. Uma delas foi a instalação da primeira gráfica e editora nacional, a Imprensa

Régia,  que publicou o primeiro livro do país  (Princípios  de Economia Política),  obra do

Visconde de Cairu - que determinaram o rumo que o seu crescimento tomou7.

 O Visconde, na época,  ainda era funcionário público e ganhou maior visibilidade,

como autor, quando foi convidado, pelo Rei, a lecionar a disciplina de Economia Política para

os provedores da Corte lusitana. O estudo da economia visto por estes, era de caráter prático e

voltado aos estadistas e policymakers.

Há  uma  visão  sobre  Cairu,  que  contrasta  com  a  comumente  falada  de  um

revolucionário ou de um expoente do liberalismo econômico no Brasil.  8 Lisboa figuraria no

plano político durante o reinado de Dom Pedro I no país, sendo membro da Assembleia Geral

e do Senado, durante o período regencial e figurando entre os partidos mais conservadores

acerca das mudanças institucionais propostas e debatidas no período (os restauradores). Nesse

período,  o  Visconde  acabou  por  defender  a  manutenção  de  algumas  instituições  que

contrastavam com as mudanças pregadas por Smith e outros expoentes clássicos europeus,

mostrando uma outra face de Cairu, como será explanado mais adiante.

O contexto da publicação de suas obras e o tom adotado por Cairu em seu discurso, de

alguma maneira, pode ter sofrido influência da sua posição social e da sua proximidade com o

estado. O discurso de José da Silva Lisboa se alinharia,  muitas vezes,  ao estado, visando

conseguir com isso legitimidade e visibilidade para seus escritos, sendo, portanto muito mais

6 NOVAIS, Fernando Antônio; ARRUDA, José Jobson de Andrade. Prometeus e Atlantes na forja da Nação. 
In: Observações sobre a franqueza da indústria, e estabelecimento de fábricas no Brazil, Brasília: Senado 
Federal,1999. pp. 9-29. (Coleção Biblioteca Básica Brasileira).
7 BELCHIOR, Elysio de Oliveira. Visconde de Cairu; vida e obra. 2. ed. Rio de Janeiro: Confederação 
Nacional do Comércio, 2000.
8 PAQUETTE, Gabriel. José da Silva Lisboa and the Vicissitudes of Enlightened Reform in Brazil, 1798-
1824. In: Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic Colonies, c. 1750-1830. Surrey, England: 
Ashgate Publishing Limited, 2009. pp.361-388.; PAIM, Antonio. Vida e Escritos. In: Cairu e o Liberalismo 
Econômico. Rio de Janeiro: Secretaria da Educação e Cultura - Departamento de Cultura, 1968. pp. 21-38.
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comedido em suas análises quando estas implicariam em criticar ou contrapor atitudes ou

políticas do Estado. 

Neste  contexto,  vemos  um escritor  que,  nas  aulas  em que  ministrava,  colocava  a

economia a serviço do estado, sendo esta uma disciplina que deveria ensinar os governantes a

governar. Portanto, a economia política passaria a ser produzida dentro do aparelho do estado,

o  que  lhe  imprimiria  características  próprias  e  diferenciadas  do  pensamento  econômico-

político europeu, em especial o pensamento Clássico Inglês, que muitas vezes se distanciava

do debate político. 9

José da Silva Lisboa seria, portanto, fruto do seu meio e espaço. Por ter estudado em

Lisboa, na época do auge do iluminismo português, Lisboa possuiu, de certa maneira, apoio  e

influência da Igreja e do Estado Português. Cairu não promovia muitas mudanças de caráter

social ou político em seus textos e tampouco defendia uma eventual independência político-

econômica  do Brasil  em relação a  Portugal.  O Visconde pregava que  o Brasil  não  fosse

tratado como de fato uma colônia era à época, sujeita a diversas restrições e sanções, mas sim

como um anexo ao reino de Portugal.10 Aqui podemos ver que Cairu, de certo ponto, criticava

o  papel  de  empreendimento  que  o  Brasil  representava  para  Portugal,  mas  também  não

defendia a autonomia nacional ao reino português.

Cairu  defendia  algumas  mudanças  institucionais  que  deveriam  ser  observadas  no

Brasil para que este trilhasse um caminho de desenvolvimento econômico, mesmo quando

trabalhava no setor público ou como autor independente. Esse caminho defendido por José da

Silva  Lisboa  propunha  um projeto  de  maior  integração  da  economia  nacional,  o  melhor

aproveitamento  das  vantagens  comparativas  do  país  e  um processo  de  industrialização.11

Lisboa via que o desenvolvimento de um país se dava não só da pujança industrial mas

sim de uma maior integração entre os setores da economia. Ainda sem o arcabouço teórico da

Teoria das Vantagens Comparativas de Ricardo, José da Silva Lisboa vislumbrava a potencial

vantagem  que  o  Brasil  possuía  em  relação  à  agricultura,  e  defendia  a  manutenção  e  o

investimento neste segmento da economia dadas as vastas oportunidades e vantagens que o

país possuía12.  Este é um ponto em comum com a teoria fisiocrata, que valorizava a terra
9 ROCHA, Antonio Penalves. A difusão da economia política no Brasil entre fins do século XVII e início do 
XIX. In: Revista de Economia Política. São Paulo, vol. 13, n.4. (52). 1993. pp. 47-57.
10 MONTENEGRO, José Alfredo de Sousa. O Discurso Autoritário de Cairu. 2. ed. Brasília: Senado Federal, 
2000. (Coleção Brasil 500 anos).
11 PAIM, Antonio. Vida e Escritos. In: Cairu e o Liberalismo Econômico. Rio de Janeiro: Secretaria da 
Educação e Cultura - Departamento de Cultura, 1968. pp. 21-38. e PAQUETTE, Gabriel. José da Silva Lisboa 
and the Vicissitudes of Enlightened Reform in Brazil, 1798-1824. In: Enlightened Reform in Southern Europe
and its Atlantic Colonies, c. 1750-1830. Surrey, England: AshgatePublishingLimited, 2009. pp.361-388
12 LISBOA, José da Silva (Visconde de Cairu). Observações sobre a franqueza da indústria, e 
estabelecimento de fábricas no Brazil, Brasília: Senado Federal,1999. (Coleção Biblioteca Básica Brasileira).
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como fonte geradora de riqueza. Contudo, Cairu criticava fortemente os fisiocratas franceses

quando  estes  argumentavam  contra  o  comércio  internacional  e  ao  desenvolvimento

industrial.13 Além disso, José da Silva Lisboa defendia que o comércio internacional deveria

complementar a estrutura agrária da economia, e que, no caso do Brasil, o Visconde via na

estrutura agroexportadora o futuro do país, pelo menos no curto e médio prazo.

Pode-se dizer que Cairu vislumbrava que a integração da economia em todos os seus

segmentos  e  setores,  horizontal  e  verticalmente,  reduziria  os  custos  de  transação  para  o

desenvolvimento  econômico  do  país  como  um  todo  e  aumentaria  as  possibilidades  do

crescimento nacional, ainda que sob a ótica rústica do pensamento da época.

Lisboa  nos  mostra  o  que  considerava  como sendo os  princípios  essenciais  para  o

desenvolvimento da economia do país:

"I.  Em  matéria  de  fábricas,  é  mais  racionável  seguir  o  exemplo  do  Governo
D'América do Norte.

II.  O  Brasil  pode  ainda  por  longo  tempo  ter  muita  indústria  e  riqueza,  sem
estabelecer as fábricas refinadas e de luxo que distinguem a Europa.

III. As fábricas que por ora mais convêm no Brasil são as que proximamente se
associam à agricultura, comércio, navegação e artes da geral acomodação do povo.

IV.  Não convém (por  via  de  regra)  dar  privilégios  exclusivos  aos  que  não são
inventores  e  introdutores  de  novas  máquinas,  e  invenções  nas  artes:  mas  é
racionável darem-se alguns especiais auxílios e favores aos primeiros introdutores
de  grandes  máquinas  e  manufaturas  de  muito  dispêndio,  posto  que  já  assaz
conhecidas, em proporção aos objetos de evidente proveito do país.

V. Toda a fábrica introduzida por espírito de rivalidade, e abarcamento, no desígnio
de diminuir a importação de fazendas estrangeiras, tende a diminuir a exportação,
e os mais proveitosos e já bem arraigados, estabelecimentos deste.

VI. A estabilidade do princípio da franqueza da indústria sendo consequente ao da
franqueza do comércio, é o meio eficaz de fazer introduzir e aperfeiçoar os mais
úteis estabelecimentos, com maior rapidez e incessantemente progressiva energia
pública para a opulência e população do Brasil" (CAIRU, 1999: p.35).

Lisboa  adota  em  seu  discurso:  (i)  uma  posição  contra  o  estabelecimento  dos

monopólios  (mas  não  dos  incentivos  ficais  e  algum  outro  tipo  de  incentivo  para  os

industriais); (ii) a defesa da livre concorrência e do livre comércio; e (iii) a sinergia entre os

diversos setores produtivos nacionais. 

13 PAQUETTE, Gabriel. José da Silva Lisboa andthe Vicissitudes ofEnlightenedReform in Brazil, 1798-
1824. In: Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic Colonies, c. 1750-1830. Surrey, England: 
Ashgate Publishing Limited, 2009. pp.361-388.
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O  discurso  de  Cairu  visa  aproveitar  os  ganhos  obtidos  pelo  comércio  devido  às

vantagens comparativas na produção e venda de determinados itens. Além disso, busca não só

aproveitar essas vantagens,  mas também agregar cada vez mais valor ao produto final ao

submetê-lo a transformações e a processos de refino e fabricação de outros produtos mais

complexos, transformando o produto final num produto mais caro do que a matéria prima

básica usada em sua fabricação. Em outras palavras, o autor compreende que o processos

industriais agregam valor à matéria prima e somente assim poderia uma nação se desenvolver.

É de vital importância para a compreensão e análise não só da obra de Cairu, mas

como do ambiente institucional  da época o conhecimento destes  três  alvarás:  o  primeiro,

datado de 1 de abril de 1808, deu franqueza à indústria e ao comércio do Estado do Brasil; o

segundo, datado de 28 de abril de 1809, delimitou os direitos e deveres daqueles, na época

chamados de "industriosos", com o objetivo de desenvolver a indústria, o conhecimento e as

artes, além de algum eventual auxílio aos pioneiros em suas atividades no país; e por fim, em

1810, houve o tratado de Cooperação e Amizade, propondo comércio às nações amigas e à

navegação. Os três tratados, juntos, representaram uma importante vitória dos ideais liberais

frente àqueles defendidos pelos mercantilistas.

O  primeiro  tratado,  em  especial,  libera  a  existência  de  fábricas  (em  um  que,

teoricamente, seria competitivo) e outros tipos de negócios, como lojas e comércios no país -

o que na época não era permitido, devido às peculiaridades do monopólio comercial instituído

por Portugal e pela condição de colônia do Brasil. O segundo estabelece os direitos e deveres

dos empreendedores, industriais e empreendedores no país. O terceiro, por fim, oficializa a

abertura dos portos brasileiros às nações amigas, como a Inglaterra.

Não cabe a este trabalho argumentar o grau de influência de Cairu no processo de

abertura ou não dos portos. Diante do alto grau de incerteza acerca do fato, adotaremos um

conjunto de fatos para o caso: (i) a tese de que, estando Cairu ciente do desejo inglês em

estabelecer livre-comércio com o Brasil após diversas negociações com o Marquês de Bellas,

Lisboa  procurou  influenciar  D.  Fernando  José  de  Portugal  e  o  Marquês  de  Aguiar  dos

benefícios que o Brasil iria auferir com o livre comércio e estes sim, com influência imediata

na corte portuguesa,  influenciariam D. João à adoção de determinadas medidas14;  e (ii)  a

inevitável pressão inglesa que recaiu sobre à corte recorrente à adoção da prática.

Cairu  ressalta  a  importância  da  existência  da  lei  de  patentes  e  direitos  autorais  já

observadas na Inglaterra e nos EUA no período e seus papéis no desenvolvimento econômico

14 BELCHIOR, Elysio de Oliveira. Visconde de Cairu; vida e obra. 2. ed. Rio de Janeiro: Confederação 
Nacional do Comércio, 2000.
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da nação. Como observado anteriormente na apresentação do referencial teórico, a existência

de algum arcabouço legal que assegure o direito de propriedade e as patentes, bem como o

respectivo  monopólio  temporário  para  o  uso  delas,  são  um  aspecto  institucional  que

contribuíram, de maneira determinante, para o desenvolvimento da indústria nesses países.15

O alvará de 1809 introduziu o direito de registro e uso exclusivo de uma patente por

14 anos no país e considerava que teriam o direito do monopólio sobre o negócio, indústria ou

invenção, os pioneiros e introdutores de novos negócios, invenções ou fábricas no país, pelo

período acima citado. 

Entretanto, uma reinterpretação da época da lei - uma brecha encontrada por aqueles

que gostariam de instalar no país o seu capital uma nova fábrica ou modelo de negócio -

permitia  que,  literalmente,  o pioneiro dessas  atividades não só possuísse o direito  de uso

exclusivo do mesmo por 14 anos como também receberia algum tipo de auxílio do governo,

no  que  era  relativo  à  tributação  ou  até  mesmo  auxílio  financeiro,  diferentemente  das

legislações britânicas e americanas.

Na prática,  a  lei  não  cumpria  o  papel  que  inicialmente  era  esperado cumprir:  ela

permitia que, qualquer um que desejasse ser pioneiro num empreendimento (desde que não

houvesse projeto similar no Brasil, exclusivamente), importasse a tecnologia necessária para

sua realização (pagando, obviamente suas licenças de uso) e tivesse o monopólio daquele

empreendimento por 14 anos, além de auxílio estatal para arcar com os custos iniciais do

negócio. Isto, inevitavelmente, agia não como uma instituição que favorecia a segurança no

ambiente econômico mas sim como uma instituição que restringia o acesso de diferentes

grupos  aos  benefícios  do  comércio  e  da  indústria,  prejudicando  o  desenvolvimento  do

empreendedorismo nacional. O auxílio monetário reduzia os riscos do negócio, e a proteção

do  monopólio  restringia  o  acesso  ao  mercado  aos  demais  empreendedores.  Em  outras

palavras, quem possuía fundos (oriundos das lavouras, tráfico de escravos ou rendas oriundas

da corte) tinha todos os incentivos para empreender no país, concentrando ainda mais a renda

nestes  indivíduos  e  suprimindo  a  formação  de  classes  autônomas  de  comerciantes  e

empreendedores médios. A instituição era, portanto, não-inclusiva.

Cairu criticava o caráter dúbio e ambíguo do alvará, alegando que um monopólio de

qualquer tipo de negócio (diferentemente de um monopólio garantido pelo direito de uma

patente de uma real invenção) não só afastaria capital e investimento estrangeiro no país -

reduzindo assim as oportunidades de crescimento e desenvolvimento econômico do país bem

15 NORTH, Douglas C. Structure and Change in Economic History. New York: W. W. Norton & Company, 
1981.
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como o comércio e contato com novas e melhores tecnologias - como também restringiria a

oferta  local  do  produto,  além  de  inibir,  de  alguma  maneira,  a  oferta  estrangeira  (via

importação) do mesmo, uma vez que os preços nacionais seriam mais competitivos que os

importados de uma maneira geral.16

O alvará de 1809 além tornava desnecessário o alvará de 1808 relativo à franqueza da

indústria e do comércio, uma vez que o mais novo, ao permitir a instalação de monopólios

acabava  por  impedir  a  livre  concorrência  e  o  pleno  desenvolvimento  da  indústria  e  do

comércio local, ou seja, a franqueza dos mesmos.17

O governo  deveria,  de  alguma medida,  conceder  aos  pioneiros  de  suas  atividades

(atividades já  conhecidas em outros países  mas inéditas no Brasil)  algum tipo de isenção

fiscal  ou algum tipo de linha crédito,  mas nunca o direito  de monopólio.  Se o fizesse,  o

governo estimularia e atrairia empreendedores do mundo inteiro a instalarem seus negócios e

fábricas  no  país,  vislumbrando  as  boas  oportunidades.  Além  do  mais,  isso  garantiria  a

franqueza e a livre concorrência, uma vez que, quanto mais negociantes e fabricantes de um

mesmo produto o país possuísse maior seria o grau de concorrência no mercado e maiores os

incentivos a produzirem e comercializarem itens de melhor qualidade e com o menor peço

possível, além de investirem em novas e melhores tecnologias de produção.18

Após  estes,  novos  empreendedores  também viriam ao  país,  uma  vez  que  o  vasto

território e as oportunidades ainda não exploradas também os atrairia, ainda que não tivessem

os primeiros incentivos dos pioneiros. 

Ao  analisarmos  os  alvarás  publicados  na  época,  verificamos  que  a  mudança

institucional  proposta  inicialmente  pelo  alvará  de  1808  não  pôde  ocorrer  por  conta  da

reinterpretação do alvará de 1809. Além do mais, o alvará de 1809 também não resultou na

mudança institucional que deveria ter se não fosse o caso da sua reinterpretação. A princípio, a

mudança  de um ambiente fechado à livre concorrência  de negócios  e  indústrias  para  um

ambiente  de  livre  comércio  deveria  estimular,  como  um  todo,  os  negócios  e  o

desenvolvimento dos mesmos no país. 

O alvará  de 1808 tinha essa  função:  garantir,  via  aspectos  legais  sustentados pelo

enforcement estatal, o livre comércio no país. Cairu apoiava a abertura dos portos às nações

16 LISBOA, José da Silva (Visconde de Cairu). Observações sobre a franqueza da indústria, e 
estabelecimento de fábricas no Brazil, Brasília: Senado Federal,1999. (Coleção Biblioteca Básica Brasileira).
17 Idem
18 LISBOA, José da Silva (Visconde de Cairu). Observações sobre a franqueza da indústria, e 
estabelecimento de fábricas no Brazil, Brasília: Senado Federal,1999. (Coleção Biblioteca Básica Brasileira).
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amigas de Portugal, - fato este que se deu em 1810 - visto que isto estimularia a franqueza do

comércio e o desenvolvimento da economia nacional.19 

Já o alvará de 1809 deveria estabelecer a homóloga brasileira para a lei de patentes, o

que reduziria os custos de transação de todo empreendedor. Apesar do processo legal de uma

patente incorrer em algum tipo de custo monetário para o empreendedor, a existência de um

suporte  legal  que  assegurasse  o  direito  e  uso  exclusivo  de  uma  nova  invenção  ou  nova

tecnologia permitiria ao empreendedor vislumbrar futuros lucros com o aluguel ou venda de

direitos e concessões de uso de sua nova tecnologia,  fazendo que,  portanto,  os custos de

desenvolvê-la fossem pagos no futuro.

Com  a  reinterpretação  do  alvará  de  1809,  a  mudança  institucional  causada  foi

justamente  a  oposta:  não  era  vantajoso  para  um empreendedor  dedicar  tempo,  esforço  e

capital na busca de uma nova tecnologia vislumbrando algum tipo de lucro futuro com a sua

patente. Isto se dava pois era mais fácil pagar pela licença de uso de uma tecnologia recém

descoberta na Europa ou em algum outro lugar e ser o primeiro a introduzir essa tecnologia no

país.  Além disso,  quem importasse essa tecnologia  gozaria  do direito  exclusivo  de  uso e

distribuição da mesma no país por 14 anos além das eventuais ajudas de custo e isenções de

impostos fornecidas pelo governo. 

Neste caso, os custos de transação de se desenvolver no país todo e qualquer tipo de

indústria do conhecimento e formação de capital humano se elevaram, inibindo a atividade e o

desenvolvimento tecnológico no país  ainda que este,  em teoria,  contasse com uma lei  de

patentes.

Assim sendo, a mudança institucional proposta pelo alvará de 1808 foi frustrada. Em

tese o país contava com franqueza e livre direito da fabricação e comercialização de diversas

mercadorias para os diversos empreendedores. Contudo, o custo de transação atribuído a todo

e qualquer empreendedor que não fosse o primeiro naquela atividade era muito alto e inibia

um maior número de empreendedores no mercado, reduzindo a disponibilidade de produtos,

capitais (tanto monetário, quanto físico e humano). 

Adicionalmente, a presença desses alvarás reduzia os custos de transação para futuros

monopólios de outros segmentos para empreendedores que já estivessem estabelecidos seus

monopólios,  uma  vez  que,  se  eles  contassem  com  algum  tipo  de  exclusividade  em  sua

atividade teriam, muito provavelmente, uma grande disponibilidade de capital para aportes em

outros setores. 

19 LISBOA, José da Silva (Visconde de Cairu). Observações sobre a franqueza da indústria, e 
estabelecimento de fábricas no Brazil, Brasília: Senado Federal,1999. (Coleção Biblioteca Básica Brasileira).
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Não é absurdo imaginarmos que eles também possuiriam alguma proximidade com o

governo  e  teriam,  portanto,  muito  mais  chances  de  ser  bem  sucedido  em  novos

empreendimentos.  Isto  se  deve  ao  fato  de  que,  muito  provavelmente,  a  oferta  de

financiamentos  públicos  para  estes  novos  projetos  deveria  ser  mais  abundante  do  que  a

disponível para um empreendedor que não contasse com nada além de alguma quantidade

limitada de capital e a vontade de iniciar um novo negócio, ressaltando o caráter rentista da

sociedade brasileira.

Portanto, dois aspectos institucionais destacados em nossa análise (sobre o referencial

teórico de Douglass North) e observados no processo bem sucedido de industrialização da

Europa e dos EUA não foram observados, na prática, no Brasil. Isso ressalta o argumento de

que  não  basta  haver,  legalmente,  instituições  que  reduzam  os  custos  de  transação  das

atividades econômicas e promovam o desenvolvimento econômico se, existirem instituições

informais  ou  ineficiências  do  aparelho  do  estado  que  distorçam  as  instituições  legais  e

promovam o contrário. 

A aproximação de agentes ao aparelho do estado, buscando extrair renda ou benefícios

em detrimentos dos demais (rent-seeking) e a concentração da atividade econômica (que, em

teoria, deveria ser livre) ressalta o caráter da existência de um ambiente institucional pouco

inclusivo no Brasil no período. Este ambiente é caracterizado por uma maior concentração de

poder na mão de alguns poucos agentes (no caso, os monopólios) e uma menor chance de

distribuições mais justas da riqueza gerada no país.20

∞∞∞∞∞

Cairu  ressalta  sua  admiração  por  Benjamin  Franklin,  quem  considerava  uma

importante  referência  teórica  e  prática  (no  sentido  empírico)  de  um  governante  e,

consequentemente,  de  um  governo  que  adotou  políticas  certas  para  o  desenvolvimento

econômico de sua nação.21

Nas  leis  e  nas  atitudes  do  governo  norte-americano  e  britânico,  Cairu  identifica

diversos  pontos  os  quais,  posteriormente,  defendeu  em  suas  obras.  Merecem  especiais

destaque as observações de José da Silva Lisboa acerca da promoção do uso da especialização

e das vantagens comparativas em relação ao comércio e posteriormente à industrialização.

20 NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge; 
Cambridgre Universtiy Press, 1990 & NORTH, Douglas C. Structure and Change in Economic History. New 
York: W. W. Norton & Company, 1981.
21 LISBOA, José da Silva (Visconde de Cairu). Observações sobre a franqueza da indústria, e 
estabelecimento de fábricas no Brazil, Brasília: Senado Federal,1999. (Coleção Biblioteca Básica Brasileira).
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Uma nação deveria aproveitar aquilo que ela já possui ao tratar de matérias-primas e

outros produtos básicos e direcionar sua cadeia produtiva no sentido de ampliar tais vantagens

e agregar cada vez mais valor ao produto, via o processo de industrialização.22

Silva Lisboa era contra os argumentos dos fisiocratas, em especial os franceses, que

defendiam  uma  renúncia  do  comércio  em  detrimento  de  um  maior  desenvolvimento  da

agricultura no país. Além disso, Cairu acreditava na integração entre o comércio internacional

e o modelo de desenvolvimento agroexportador brasileiro, em linha com os ideais de Smith

sobre a importância do comércio internacional para o desenvolvimento do país. 23

Cairu  identificava  um  ponto  importante  na  composição  social  dos  EUA  que

incentivava cada vez mais o desenvolvimento de indústrias com maior aplicação tecnológica e

menor aplicação de mão de obra braçal: a abundância de terras. 

Para o autor,  a abundância de terras nos EUA acabava por incentivar as pessoas a

trabalharem por conta própria em suas residências e pequenas fazendas, encarecendo a mão

de obra  para  a  indústria.  Assim,  o desenvolvimento  de uma indústria  que  privilegiasse  a

tecnologia e não a mão de obra era incentivada no país. Caminho oposto foi tomado no Reino

Unido  que,  após  a  reforma  agrária,  vivenciou  um  forte  êxodo  rural  rumo  às  cidades,

barateando a mão de obra para a indústria.24

No caso do Brasil, o Visconde ressalta que poderia haver maiores ganhos ainda para a

nação caso os governantes seguissem e adotassem a legislação liberal dos EUA. Apesar de

aqui haver abundância de terras, elas eram concentradas nas mãos de poucos. Além disso,

havia um grande contingente populacional de escravos, o que reduzia significantemente a mão

de obra disponível para a indústria. Portanto, para Cairu, deveríamos também nos sustentar

em uma indústria que privilegiasse a tecnologia e as máquinas e não a mão de obra humana

em seu processo produtivo, tal qual faziam os EUA. 

Neste ponto, observamos um José da Silva Lisboa não liberal que não defendia a abolição da

escravidão e  a  adoção da mão de obra assalariada,  mas sim um Lisboa conservador  que

pretendia  manter  o  modelo  socioeconômico  nacional  de  distribuição  desigual  de  renda  e

22 Idem.
23 PAQUETTE, Gabriel. José da Silva Lisboa and the Vicissitudes of Enlightened Reform in Brazil, 1798-
1824. In: Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic Colonies, c. 1750-1830. Surrey, England: 
Ashgate Publishing Limited, 2009. pp.361-388.
24 LISBOA, José da Silva (Visconde de Cairu). Observações sobre a franqueza da indústria, e 
estabelecimento de fábricas no Brazil, Brasília: Senado Federal,1999. (Coleção Biblioteca Básica Brasileira); 
BAUMOL, William. LANDES, David. MOKYR, Joel. A Origem das Corporações. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010.
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exclusão político-social de determinados grupos na sociedade, perpetuando assim instituições

excludentes na sociedade.25

Do ponto de vista da Nova Economia Institucional, o argumento de Cairu merece ser

refutado.  A distribuição  desigual  de  terras  no  Brasil,  na  época,  acompanhava  a  desigual

distribuição de renda. O país era composto, basicamente, por uma pequena elite agrária e que

concentrava a maior parte da riqueza; uma achatada, diminuta e inexpressiva classe média

liberal, que prestava serviços nas cidades e exercia algum tipo de atividade comercial; e um

grande contingente de escravos, subordinados aos primeiros e que não possuíam qualquer tipo

de renda.

Assim sendo, os custos de transação para a instalação de algum tipo de fábrica no país

eram proibitivos: não haveria mão de obra disponível para trabalhar e, além disso, não haveria

mercado interno, com renda disponível, para comprar o produto. A única solução seria que a

produção se voltasse, de alguma maneira, para as exportações. Contudo, dados os altos custos

da indústria ao se instalar no país, ainda que contasse com algum tipo de privilégio ou de

monopólio,  o  produto  dificilmente  conseguiria  competir  com  algum  produto  inglês,

americano ou de outra nação em processo de industrialização.

Além  do  mais,  o  Brasil  não  contava  com  qualquer  tipo  de  incentivo  ao

desenvolvimento de escolas ou produção científica no país. Quando falamos de instrução e

formação acadêmica, apenas os filhos da elite agrária nacional possuíam, sendo obtidas na

Europa. Pode-se dizer que o país contava com uma base nula e insuficiente quando se trata de

educação e formação de capital humano.

Tal deficiência implicou um em enorme custo de transação para o país.  Conseguir

qualquer  tipo  de  mão  de  obra  especializada  ou  que  pudesse  desenvolver  alguma  nova

tecnologia era caro e impossível. Além do mais, após o alvará de 1809, institucionalmente

falando, não havia qualquer tipo de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico

mesmo com uma lei de patentes no país, uma vez que a importação desse capital era mais

barata quando necessária.

Fechamos, portanto, o ciclo do raciocínio: ainda que houvesse instituições no período

que  em  teoria  deveriam  incentivar  a  formação  de  indústrias  e  fábricas  no  país,  haviam

instituições de caráter legal e, portanto, asseguradas via enforcement estatal que atuavam no

sentido contrário: (i) suprimiam a mão de obra disponível; (ii) concentravam a renda na mão

25 PAQUETTE, Gabriel. José da Silva Lisboa and the Vicissitudes of Enlightened Reform in Brazil, 1798-
1824. In: Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic Colonies, c. 1750-1830. Surrey, England: 
AshgatePublishingLimited, 2009. pp.361-388.
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de poucos - sendo estes próximos ao estado procurando obter o máximo de benefícios que

pudessem extrair (rent-seeking); e (iii) não promoviam as mudanças institucionais necessárias

para o desenvolvimento do país. Portanto, havia a conservação e estabilidade de um sistema

econômico  sustentado  pela  pouca  distribuição  de  renda,  mercado  interno  inexpressivo  e

agroexportador  de  matéria  prima  básica,  produto  com pouco  valor  agregado  no  mercado

internacional.

Para finalizarmos nossa análise dos principais pensamentos expostos por José da Silva

Lisboa,  colocaremos um contraponto  aos  preceitos  de  caráter  liberal,  que  na sua  maioria

foram apresentados e explanaremos melhor as considerações de Cairu acerca da democracia e

dos ideais de Rousseau.

Era vital para o desenvolvimento do país a manutenção da ordem social e econômica e

a não incursão no caos civil. Cairu destaca que tal caos que fora observado na França, durante

a revolução francesa, impediu o país de crescer e se desenvolver (economicamente falando), e

criticou duramente o ocorrido. 26

Além  disso,  o  Visconde  fazia  menções  contrárias  à  "democracia  francesa",

experimentada logo após à revolução e criticava os ideais propostos por Rosseau. Lisboa

defendia, por sua vez, a manutenção dos três poderes - executivo, legislativo e judiciário -

propostos  por  Montesquieu,  para  a  adoção  de  uma  sociedade  com  maiores  chances  de

desenvolvimento.27 

Fica  claro  o  posicionamento  de  Cairu  acerca  da  democracia  e  liberdade  política

proposta para o Brasil, indo na contramão do argumento defendido por North que países com

maior participação política possuem instituições mais inclusivas e portanto maior distribuição

da riqueza e chances de desenvolvimento.  Cairu defendia a manutenção da monarquia no

Brasil, e no máximo a existência uma eventual ‘extensão’ do país em relação a Portugal, não

sendo tratado como colônia, mas como um território anexo ao português nas Américas.

Em relação à escravidão podemos dizer que o tema não era dos mais amplamente

explorados  pelo  Visconde,  o  que  gerou  dúvidas  e  controvérsias.  Neste  ponto,  podemos

considerar alguma influência do meio em que Lisboa encontrava-se, visto que este era um

26 LISBOA, José da Silva (Visconde de Cairu). Observações sobre a franqueza da indústria, e 
estabelecimento de fábricas no Brazil, Brasília: Senado Federal,1999. (Coleção Biblioteca Básica Brasileira).
27 PAIM, Antonio. Vida e Escritos. In: Cairu e o Liberalismo Econômico. Rio de Janeiro: Secretaria da 
Educação e Cultura - Departamento de Cultura, 1968. pp. 21-38.;  PAQUETTE, Gabriel. José da Silva Lisboa 
and the Vicissitudes of Enlightened Reform in Brazil, 1798-1824. In: Enlightened Reform in Southern Europe
and its Atlantic Colonies, c. 1750-1830. Surrey, England: AshgatePublishingLimited, 2009. pp.361-388.
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assunto delicado e que certamente traria algum tipo de represália ao autor ao defender o seu

ponto: da ótica moral e econômica contra a escravidão.28

Cairu considerava a escravidão, do ponto de vista moral, condenável e, do ponto de

vista  econômico,  ineficiente.  Para  Silva  Lisboa,  baseado  nos  preceitos  de  Smith,  o  livre

emprego do trabalho seria produto do anseio individual das pessoas e, portanto,  geraria o

melhor resultado econômico. Entretanto, o autor não defendia o uso da mão de obra livre nem

o fim da escravidão na elaboração de políticas públicas, receoso, muito provavelmente, das

represálias que sofreria.

Neste  contexto,  dada a delicadeza do assunto à época e aos possíveis conflitos de

interesse que Cairu encontraria ao defender o fim dessa instituição (a escravião), o autor não

se ateve muito a isso em seus escritos, defendendo sempre a continuidade da "ordem política e

social" no país.29

Isto só reforça o argumento que Cairu muitas vezes foi dúbio e confuso em suas ideias,

sendo diversas vezes influenciado pelas pressões políticas sofridas na Corte e no Senado em

detrimento da sua própria posição política e a visibilidade que teria como autor mentor dos

policymakers da Corte. 

28 DRUMOND, André. Visconde de Cairu contra Rosseau, por uma interpretação das origens do 
liberalismo brasileiro. In: 4º encontro escravidão e liberdade no Brasil meridional. Curitiba, 2009. pp. 1-17.
29 DRUMOND, André. Visconde de Cairu contra Rosseau, por uma interpretação das origens do 
liberalismo brasileiro. In: 4º encontro escravidão e liberdade no brasil meridional. Curitiba, 2009. pp. 1-17.
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Considerações Finais

O pensamento econômico ilustrado brasileiro no séc. XIX tentou, de alguma maneira,

promover as mudanças institucionais que foram observadas nos EUA e na Inglaterra. Estas

mudanças  ajudaram esses  países  a  realizarem o  processo  de  industrialização.  Do  mesmo

modo, pretendia-se transformar o Brasil numa nação (ou num anexo do reino de Portugal) rica

e industrializada e num grande player no mercado internacional.

A análise do contexto histórico, social e econômico do Brasil para o período mostra

que de  fato  a  vinda  da família  real  portuguesa  para  o país  trouxe uma série  de avanços

institucionais,  tais  como: (i)  a  permissão para instalação de comércios  e indústrias;  (ii)  a

primeira editora autorizada no país; e (iii) e mudanças de caráter legislativo, que geraram

mudanças institucionais suficientemente fortes ao ponto de, teoricamente, promoverem algum

tipo de desenvolvimento ou avanço no campo econômico.

Contudo, percebeu-se que outras instituições locais, asseguradas na sua maioria pelo

próprio estado, acabaram por frustrar o caráter de avanço observado com a vinda da família

real portuguesa para o Brasil. Apesar do país ter uma lei de patentes, devido à sua formulação

dúbia, permitia a instalação de diversos monopólios nos diversos ramos e campos de atuação

econômica, elevando o custo de transação para a posterior instalação de outros comerciantes e

impedindo, assim, a instalação de um mercado de livre concorrência no país. 

Nesse  contexto,  verificou-se  que  Cairu  defendia  a  manutenção  de  determinadas

instituições de caráter não liberais e que promoviam apenas maior concentração de renda,

apesar de seu pensamento ser predominantemente associado aos ideais liberais.

Além  disso,  o  problema  da  proximidade  de  diversos  agentes  ao  poder  estatal,

buscando extrair renda e outros benefícios (rent-seeking) era um comportamento vigente no

período  (instituição  informal),  que  acabava  por  elevar  os  custos  de  transação  no

desenvolvimento  de  uma  nação  comercial  e  fundamentada  no  liberalismo.  Ademais,  a

manutenção do sistema da escravidão também contribuiu negativamente para a formação de

indústrias e desenvolvimento do mercado interno nacional. A escravidão reduzia a mão de

obra disponível para a indústria e não distribuía a renda para os cidadãos do país, reduzindo a

demanda efetiva por bens e outros artigos, excetos os de subsistência, para a maior parte da

população.

Lisboa  criticou  as  atitudes  que  considerava  negativas  para  o  desenvolvimento  da

economia, como a instalação de monopólios (onde deveria imperar algo mais próximo da

26



Versão de trabalho. Favor não citar sem a permissão dos autores.

livre  concorrência)  além  da  necessidade  de  incentivo,  por  parte  do  estado,  ao

desenvolvimento  de  capital  humano  no  país  (fator  este  de  crucial  importância  para  o

desenvolvimento de novas tecnologias e do processo de industrialização como um todo).

Contudo, o Visconde também era fruto do seu meio e espaço e figurou entre setores da

elite e mais conservadores da sociedade colonial e imperial brasileira, inclusive no partido

restaurador30e defendeu a manutenção de determinadas instituições que, do ponto de vista da

Nova Economia Institucional, não estimulavam o crescimento econômico, mas sim apenas

uma maior aproximação dos segmentos da elite e daqueles que buscavam extrair renda da

máquina estatal.

As mudanças e medidas propostas por Cairu tinham, como o objetivo promover o

Brasil  ao  status de  uma  extensão  de  Portugal,  sendo  um  grande  player no  mercado

internacional  com  muito  potencial  de  crescimento  econômico,  devido  à  grande

disponibilidade de pessoas, terras e matérias primas que possuía. 

Assim, Portugal deveria prezar pelas medidas que permitissem o desenvolvimento do

Brasil para que o reino Português pudesse ganhar com isso. A manutenção das instituições

coloniais regentes no país, como a de monopólio comercial, falta de incentivo à indústria,

artes  e  conhecimento  além  da  não  existência  da  franqueza  da  indústria  e  do  comércio

minariam o potencial das duas nações, tanto Brasil como Portugal, de crescerem.

Com base no que foi apresentado anteriormente conclui-se que, de fato, o pensamento

econômico  ilustrado  brasileiro  propôs  mudanças  institucionais  que  promovessem  o

desenvolvimento  econômico e  industrial  do  país  no século  XIX. Contudo,  as  instituições

vigentes  no  país  no  período  bem  como  um  estado  de  caráter  predatório  que  favorecia

pequenos grupos da sociedade acabaram por suprimir as centelhas da industrialização no país,

diferentemente do observado nos EUA e na Europa no mesmo período.

Por  fim,  este  trabalho  reconhece  suas  limitações.  Apesar  das  conclusões  acima

expostas, é prudente considerar que essas respostas não são todas nem plenamente suficientes

para esgotar os estudos e as perguntas no assunto. 

Existem muitas outras vertentes de estudos e em muitos outros aspectos que poderão

acrescentar ao assunto e que não foram exploradas neste trabalho, como: (i) as questões da

educação; (ii) uma análise mais apurada e detalhista da divisão dos poderes entre as classes no

país no período; (iii) e a distribuição de renda ou a escravidão. Assim sendo, este trabalho

30 PAIM, Antonio. Vida e Escritos. In: Cairu e o Liberalismo Econômico. Rio de Janeiro: Secretaria da 
Educação e Cultura - Departamento de Cultura, 1968. pp. 21-38.
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apresentou  sua  singela  contribuição  para  os  estudos  no  assunto,  mas  ciente  das  suas

limitações.
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