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O Mercantilismo

O mercantilismo (ou capitalismo comercial) foi um conjunto de práticas que caracterizou a economia das princi-
pais nações europeias entre os séculos XV e XVIII.

O que foi o mercantilismo?

O mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas adotado pelas nações europeias entre o século XV e o
século XVIII. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como o estágio de transição do modo de
produção feudal para o modo de produção capitalista. Nesse sentido, é incorreto afirmar que o mercantilismo foi um siste-
ma econômico, uma vez que não consistiu em um modo de produção, como o feudalismo e o capitalismo.

Foi adotado pelas nações europeias durante o período das Grandes Navegações e da montagem do sistema colo-
nial no continente americano. Por conta disso, muitas das práticas mercantilistas foram aplicadas pelos portugueses duran-
te o período de colonização do Brasil. É importante considerar que o mercantilismo adotou características distintas de
acordo com a realidade e a necessidade de cada país europeu.

Como surgiu o mercantilismo?
O surgimento do mercantilismo, enquanto conjunto de práticas econômicas, está diretamente ligado ao fim do

feudalismo e à formação dos Estados Nacionais Modernos. Por Estado Nacional Moderno, entende-se o conjunto de na-
ções surgidas durante o processo de centralização do poder na figura do rei.

Alguns exemplos clássicos de Estados Nacionais Modernos foram Inglaterra, França, Espanha e Portugal, que
surgiram com o poder centralizado na figura do rei. Junto do rei, surgiu todo um aparato burocrático responsável pela ad-
ministração, em questões políticas, sociais, econômicas, da nação. O surgimento dos Estados Modernos apoiou-se direta-
mente no poder da burguesia na luta para pôr fim aos privilégios de parte da nobreza feudal.

O apoio à burguesia permitiu que essa classe investisse no desenvolvimento comercial e manufatureiro. Esse
processo de desenvolvimento do comércio e da manufatura (embrião da indústria) apoiou-se também na intensa explora-
ção colonial que aconteceu no continente americano. Por fim, o Estado Moderno que surgiu nesse período com o poder
centralizado no rei assumiu o controle de questões relativas à economia como forma de garantir seus interesses e resolver
entraves que impediam o fortalecimento do poder real.

Foi nesse contexto de forte intervenção do Estado na economia, de expansão do comércio mediante a explora-
ção colonial e de crescimento das manufaturas que se consolidou uma série de práticas econômicas que recebeu o nome
de mercantilismo. Como essas práticas econômicas são consideradas embrionárias ao capitalismo, alguns historiadores
chamam o mercantilismo de capitalismo comercial.

Características

O mercantilismo foi um conjunto de práticas aplicado pelas nações europeias de diferentes maneiras. Essa varia-
ção nas formas de se praticar o mercantilismo ocorreu de acordo com os interesses e com a realidade de cada país. De to-
da forma, as principais características que definiram o mercantilismo foram:

Controle estatal da economia – os reis com o apoio da burguesia mercantil foram assumindo o controle da
economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central e obter os recursos necessários para expandir o co-
mércio. Dessa forma o controle estatal da economia tornou-se a base do mercantilismo;

Metalismo: também conhecido como bulionismo, esse princípio consistia em defender a acumulação de
metais preciosos como principal forma de obtenção de riquezas. Esse conceito foi utilizado principalmente na Espa-
nha, durante o reinado dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Essa prática coincidiu exatamente
com o período em que os espanhóis traziam enorme quantidade de metais preciosos de suas colônias da América.

Balança comercial favorável: essa teoria defendia que a soma das transições comerciais de um Estado de-
veria ser positiva, ou seja, o volume de mercadorias vendidas deveria ser superior ao volume de mercadorias compra-
das.

Monopólio – controladores da economia, os governos interessados numa rápida acumulação de capital, es-
tabeleceram monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como nas colônias. Donos
do monopólio, o Estado o transferia para a burguesia metropolitana por pagamento em dinheiro. A burguesia favoreci-
da pela concessão exclusiva comprava pelo preço mais baixo o que os colonos produziam e vendiam pelo preço mais
alto tudo o que os colonos necessitavam. Dessa forma, a economia colonial funcionava como um complemento da
economia da metrópole;
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Protecionismo – era realizado através de barreiras alfandegárias, com o aumento das tarifas, que elevava os
preços dos produtos importados, e também através da proibição de se exportar matérias-primas que favorecessem o
crescimento industrial do país concorrente;

Outros pontos importantes a serem considerados sobre o mercantilismo: incentivo ao desenvolvimento ma-
nufatureiro, incentivo à construção de embarcações (base para a expansão comercial na época), protecionismo alfan-
degário (imposição de impostos sobre mercadorias estrangeiras).

Tipos de Mercantilismos

A Espanha adotou o mercantilismo metalista e enriqueceu com o ouro e a prata, explorados no continente
americano, mas como não desenvolveu o comércio, a agricultura e a indústria, passou a importar produtos pagos com ou-
ro e prata.

Como as importações superavam as exportações (déficit), a economia espanhola no século XVII, entrou numa
crise que durou um longo período.

Na França o mercantilismo estava voltado para o desenvolvimento de manufaturas de luxo para atender ao mer-
cado espanhol e procurou expandir suas companhias de comércio, bem como a construção naval.

Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo industrial ou colbertismo, referência ao minis-
tro Colbert, quem mais a incentivou.

Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade na aplicação do mercantilismo. No século XVI, com a
descoberta do caminho marítimo para as Índias, pois em prática o mercantilismo comercial, comprando e revendendo
mercadorias do Oriente.

Com a exploração das terras americanas, se tornou o pioneiro do mercantilismo de plantagem, baseado na pro-
dução destinada ao mercado internacional.

No século XVIII, com o ouro de Minas Gerais, praticou o mercantilismo metalista. Com a crise do ouro, sur-
giu o mercantilismo industrial, com a produção de artigos destinados ao abastecimento do mercado colonial.
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