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Resumo 

O artigo mostra que a teoria do comércio internacional foi concebida em um contexto em 

que, devido às constantes guerras, a liberdade de comércio e navegação eram francamente 

violadas, embora fossem amparadas pelo direito de neutralidade. Por conseguinte, pode-

se arguir que, ao ressaltar as vantagens do comércio exterior, David Hume e Friedrich 

List visavam não apenas introduzir uma nova forma de pensar a reprodução do capital, 

mas também propunham que o comércio internacional deve ser assegurado contra toda 

forma de arbitrariedade, pois constitui atividade econômica que beneficia igualmente toda 

a humanidade. 

 

Palavras-chave: neutralidade, mercantilismo, balança comercial, price-specie flow, 

comércio internacional. 

 

Abstract 

This paper shows that the theory of international trade was conceived in a period in which, 

owing the constant wars, liberty of commerce and navigation were downright violated, 

although were bolstered by the right of neutrality. It may therefore be argued that by 

emphasizing the advantages of foreign trade, David Hume and Friedrich List sought not 

only to introduce a new way of thinking about the reproduction of capital, but also to 

propose that international trade should be ensured against all forms of arbitrariness, since 

it constitutes an economic activity that benefits the whole of humanity as well. 
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Introdução 

 

Muitos pensam que, na Europa, a liberdade de comércio exprime um anseio típico 

dos tempos modernos. No entanto, esta foi, na verdade, uma reivindicação antiga, que 

emanava do direito assistido a qualquer reino para levar adiante suas atividades 

comerciais ainda que em contextos de guerra. Trata-se, portanto, de um período tão 

remoto no passado que não havia sido codificado um sistema de leis a prescrever punições 

àqueles que procedessem a descomedimento. Ante tal circunstância, comumente, cidades 

mercantis uniam suas forças para salvaguardar a livre navegação e o comércio, 

protegerem-se contra ataques de assaltantes e piratas, bem como resguardarem-se das 

hostilidades e privações impostas pelos Estados beligerantes. De fato, os primeiros 

rudimentos de ordenações jurídicas a versar sobre os costumes náuticos foram o 

Consulato del Mare, o qual foi compilado provavelmente na segunda metade do século 

XIV, reunindo em um texto de 287 capítulos, regras de procedimento concernentes à 

matéria marítima. Posteriormente, à medida que foram se intensificando as guerras, 

sucederam-se outras tentativas de preservar a integridade do comércio internacional.  

 O lapso que se estende do século XV ao XVIII, corresponde ao interregno em que 

se configurou o vasto processo de normatização do direito de neutralidade, isto é, a 

condição jurídica pleiteada por um Estado a que aspira permanecer neutro durante uma 

guerra e, ao mesmo tempo, poder conduzir seus negócios isento de qualquer restrição por 

parte dos Estados beligerantes. O ponto culminante desse largo período de deliberações 

acerca dos direitos e deveres a serem respeitados tanto pelos Estados neutros quanto pelos 

Estados beligerantes foi o Tratado de Utrecht (1703). Todavia, pelo menos dois fatores 

concorriam no sentido de transgredir o cumprimento íntegro das normas estabelecidas, a 

saber, (i) as alianças de cunho matrimonial que instituíam vínculos políticos entre os 

vários condados, ducados, principados, reinos e monarquias, unindo-os amiúde segundo 

os tradicionais laços de dependência mútua que caracterizaram o ancien regime; e, 

sobretudo, (ii) o fato de que assistia aos Estados beligerantes, no uso das prerrogativas 

advindas de sua soberania e faculdade jurídica específica, definir ser legítimo ou ilegítimo 

a condição de neutralidade exigida pelos Estados neutros. 

 Além das guerras, outro fator a obstruir o livre comércio consistia de medidas 

protecionistas, fartamente levadas a termo, de modo unânime, pelas diversas monarquias 

para evitar que todo seu ouro e prata as deixassem em benefício de seus inimigos. Tal 

precaução se fundava em uma ideia que vigorou por muito tempo na Europa, a saber, que 
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no mundo existe quantidade fixa de recursos econômicos disponíveis e, por isso, um país 

só pode enriquecer, apoderando-se da riqueza dos outros. Uma vez que os metais 

preciosos eram usados tanto para manter um enorme aparato administrativo, quanto para 

custear despesas de guerra, pensava-se que um Estado rico e poderoso era aquele que 

tivesse a seu dispor grandes quantidades de tesouros de qualquer espécie. Essa concepção 

de riqueza somente veio a ser questionada a partir da segunda metade do século XVII, em 

conseqüência da inflação gerada pelo grande influxo destes metais oriundos da América. 

Com efeito, pensadores como Seigneur de Vauban (1633-1707), Pierre Boisguillebert 

(1646-1714), Richard Cantillon (1680-1734) e David Hume (1711-1776), propuseram 

revisão crítica da doutrina mercantilista, destacando, entre outras coisas, a importância do 

comércio internacional no que concerne à reprodução do capital.  

 Dividido em quatro partes, o artigo inicia propondo uma breve reconstrução 

histórica sobre o processo de institucionalização do direito de neutralidade, restringindo-

se, todavia, à Idade Moderna. O objetivo dessa sessão é destacar como as guerras e as 

violações aos tratados internacionais comprometiam a liberdade de comércio e 

navegação. No que se segue, alguns aspectos importantes da doutrina mercantilista são 

discutidos, tendo em vista ressaltar como a enfática intervenção do Estado na economia 

oferecia obstáculos intransponíveis o livre comércio. Na terceira sessão, coloca-se em 

evidência como David Hume demonstra que a riqueza pode ser aumentada mediante o 

comércio exterior e que superávits ou déficits comerciais são transitórios, devido à ação 

do price-specie flow. Subsequentemente, o conceito de Deutschland proposto por 

Friedrich List, bem como sua teoria do comércio internacional serão analisados, 

considerando-se o panorama geopolítico em que foram concebidos. Constata-se que as 

reflexões sobre as vantagens do comércio internacional vieram à luz justamente no 

momento em que os esforços jurídicos em favor dos Estados neutros se mostram 

praticamente ineficazes. 

 À primeira vista, alguém pode inquietar-se com o fato de List figurar entre os 

defensores do livre comércio, já que ele tem sido apresentado tradicionalmente como o 

maior representante do protecionismo. No entanto, essa é uma forma superficial de 

interpretar o pensamento do economista suábio. List foi um dos fundadores do grande 

movimento em prol do livre comércio entre os Estados Alemães, o que eventualmente 

destruiu mais alfândegas e mais obstáculos do que até mesmo os turbilhões políticos da 

ocupação francesa (LIST, 1815, p. 2209-2214; FURNISS, 1909, p. 433; CHANG, 2007a, 

p. 33). Decerto, List reconhece as vantagens gerais do comércio internacional livre e 
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irrestrito, mas prefere limitar seu impacto a países com grau semelhante de 

desenvolvimento das forças produtivas. Por causa disso, ele acreditava que restrições 

comerciais temporárias, além de outras medidas, deveriam servir para nivelar as 

discrepâncias entre parceiros comerciais em diferentes estágios de desenvolvimento 

(WENDLER, 2013, p. 224). Nesse sentido, seu protecionismo não é integral, e muito 

menos perene. Ao contrário, é apenas uma etapa necessária que visa desenvolver a 

indústria nacional, de modo que o comércio livre e irrestrito com outras nações 

igualmente desenvolvidas possa tornar-se possível e útil para todos (LIST, 1983 (1841), 

p. 93-94). 

 Outrossim, constitui uma das finalidades deste artigo promover um diálogo entre 

Hume e List. Sabe-se que as obras de Hume e outros eruditos ingleses já haviam sido 

traduzidas para o alemão no final do século XVIII, de sorte que é possível verificar a 

influência de Hume em diversos economistas alemães, com destaque, sobretudo, para 

August Ferdinand Lueder (TRIBE, 1988, p. 135). Devido ao seu método empírico, Hume 

foi, sem dúvida, o pensador escocês mais apreciado por List, o qual leu detidamente, entre 

outras, sua History of England, obra em que Hume não apenas apresenta aspectos 

importantes de sua teoria política, mas também dedica espaço considerável para assuntos 

econômicos, incluindo observações sobre tendências de preços, e como o progresso 

técnico tende a ser mais rápido nas manufaturas do que na agricultura. Nota-se, por 

exemplo, que este último raciocínio será desenvolvido por List, em toda sua extensão, no 

seu Sistema Nacional de Economia Política. Além do mais, ao contrário do que 

comumente se pensa sobre Hume, ele não era um defensor do livre comércio em absoluto. 

Na verdade, ele foi um pensador de transição, uma vez que, não obstante defenda o livre 

comércio, seu ponto de vista exprime grande flexibilidade às propostas concretas de 

política econômica, dando considerável espaço à atuação do governo. Em várias 

passagens, tal como List, Hume apóia o argumento em prol da indústria nascente, 

defendendo certos impostos para incentivar a indústria nativa. 

          Como ele mesmo sugere 

Um imposto sobre o linho alemão encoraja as manufaturas do país, e 

por isso multiplica nossa população e indústria. Um imposto sobre o 

conhaque aumenta a venda do rum, e sustenta nossas colônias do sul”. 

Como é necessário que sejam levantados impostos para a manutenção 

do Governo, pode-se julgar mais conveniente atribui-los às mercadorias 
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estrangeiras, que podem ser facilmente interceptadas no porto e 

submetidas ao imposto2 (HUME, 1983 [1752], p. 225).     

 

 

 

 A construção da ideia de neutralidade e sua inaplicabilidade do ponto de vista 

prático 

 

 O direito de neutralidade, entendido na sua acepção geral como um conjunto de 

normas jurídicas internacionais que regulam as relações entre Estados beligerantes e 

Estados terceiros, aparece em época relativamente recente, não obstante o uso do adjetivo 

neutralis, com o significado de estranho, imparcial, indiferente, possa ser encontrado em 

período bastante remoto no passado3. Decerto, os termos neutralidade e neutro já eram 

empregados desde meados do século XV tanto no sentido vulgar, quanto na linguagem 

diplomática. No entanto, a ideia de neutralidade, aqui, não se referia a um sujeito 

internacional a que aspire manter-se estranho em um conflito, mas sim a porções de 

territórios sob jurisdição de Estados beligerantes4. A valer, o primeiro documento a 

formalizar relação de neutralidade no sentido do direito internacional foram as Lettres de 

Neutralitè de 19 de junho de 1596, enviadas por Henrique IV da França ao duque de 

Lorena5. Em 23 de outubro de 1624, os Estados Gerais das Províncias Unidas dos Países 

                                                           
2 “A tax on GERMAN linen encourages home manufactures, and thereby multiplies our people and 

industry. A tax on brandy encreases the sale of rum, and supports our southern colonies. And as it is 

necessary, that imports should be levied, for the support of government, it may be thought more convenient 

to lay them on foreing commodities, which can easily be intercepted at the port, and subject to the impost” 

(HUME, 1987 [1752], p. 324). 
3 O regime jurídico que determina a conduta dos beligerantes e neutros em tempos de guerra naval foi 

instituído por volta de 1370 pelo Consolato del Mare. Em seguida, no século XV, o termo “comércio 

neutro” surgiu quando os costumes e as regras relacionados à navegação no Mediterrâneo foram compilados 

como forma de garantir a proteçào jurídica para as mercadorias e navios neutros. Por outro lado, o conceito 

de neutralidade foi expresso já em 20 de Novembro de 1465, num Tratado Anglo-Dinamarquês, denotando 

a ideia de guerrarum abstinentia (VERZIJL, 1979, p. 12-14; JOHNSTON, 2008, p. 490). 
4  Um exemplo disso é o conflito envolvendo a França e o Sacro Império Romano Germànico, em que os 

dois Estados beligerantes acordaram que o ducado e o condado de Borgonha deveriam permanecer 

estranhos ao conflito, não podendo constituir base de operação militar da parte de ambos os lados, nem seus 

habitantes serem arregimentados aos respectivos exércitos (MIELE, 1970, p. 9). 
5 As Lettres de Neutralité eram atos unilaterais, concedidos por um Estado beligerante a um Estado terceiro, 

em favor exclusivo daquele. Por meio destas Lettres, o beligerante se empenhava a respeitar o território, os 

súditos e os bens de um terceiro, desde que este último se abstivesse de prestar qualquer forma de ajuda aos 

outros beligerantes e não lhes permitisse utilizar para fins militares seu território. Posteriormente, uma 

relação bilateral strictus sensus, com obrigações equivalente para ambas partes, isto é, de um lado o 

beligerante e, do outro, o terceiro, surge mediate os Trattati di Neutralità, com os quais o Estado em guerra 

se comprometeva a respeitar o território, os súditos e os bens do contraente, estranho ao conflito, enquanto 

este se abstesse de qualquer forma de participaçào no conflito, quer direta quer indiretamente, empenhando-

se a comportar-se de modo estritamente imparcial. (MIELE, 1970, p. 105-106).  
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Baixos, de uma parte, e Georg Wilhelm, príncipe eleitor de Brandenburgo, da outra, são 

mencionados em documento denominado Acte van Neutraliteyt. Igualmente, o termo 

“neutro”, em oposição a beligerantes, aparece no Tratado de Paz de Osnabrück de 

Outubro de 1648, no âmbito de um acordo relativo à Hessel-Kassel, e no Tratado de Paz 

anglo-holandês de Westminister de 5 de abril de 1654 (MIELE, 1970, p. 5-8; 

JOHNSTON, 2008, p. 490; STENBAECK, 1997, 21; VERZIJL, 1979, p. 5-14).  

Apesar disso, urge-se frisar não ser possível inferir da simples menção aos 

vocábulos neutro e neutralidade, a origem de um sistema legal capaz de nortear as 

relações entre Estados beligerantes e aqueles estranhos a um conflito armado. O 

surgimento do direito de neutralidade está intrinsecamente ligado à criação de regras cujo 

conteúdo é essencialmente diverso daquele do tempo de paz, ou seja, trata-se de preceitos 

ditados exclusivamente em função do fenômeno bélico e da estraneidade a este. O que se 

verifica até então é, na verdade, uma relação de imparcialidade, que, em grande medida, 

se funda em uma espécie de contrato ou convenção, o qual, todavia, era amiúde violado 

por ambas as partes6. Com efeito, ante a ausência de normas jurídicas que prescrevessem 

direitos e deveres tanto para os Estados beligerantes, quanto para os Estados neutros, bem 

como uma instituição ipso jure dotada de prerrogativas para punir os infratores, desde 

meados do século XVII, os Estados do Norte da Europa realizaram convênios, ligas e 

coalizões com o objetivo de assegurar conjuntamente a liberdade de comércio e 

navegação de cada um dos membros, se necessário pelo uso da força das armas7 (MIELE, 

1970, p. 109-119; STENBAECK, 1997, 21).  

                                                           
6 Não obstante o termo neutralidade tenha adquirido certa notoriedade durante a Guerra dos Trinta Anos 

(1618-1648), essa ideia foi descartada e mais ou menos ridicularizada pelos grandes atores do cenário 

internacional da época, como o rei Gustav Adolf da Suécia e o general imperial Johann Tserclaes von Tilly, 

os quais rejeitaram abertamente qualquer forma de neutralidade da parte dos príncipes alemães (VERZIJL, 

1979, p. 13). 
7 Desde o século XIII, as cidades marítimas do norte do Sacro Império Germânico sentiram a necessidade 

de se unirem para sua própria proteção e defesa contra ataques de assaltantes e piratas (WINTER, 1948, p. 

279; BONNEFON, 1941, p. 91-92). Foi com essa finalidade que Hamburgo e Lübeck formaram a Liga 

Hanseàtica, a qual englobava todas as cidades de qualquer importância situadas às costas do mar Báltico e 

nos mares do Norte; às margens dos rios Oder, Elba, Weser e Reno, compreendendo um total de 85 cidades 

(LIST, 1983 [1837], p. 154; 1983 [1841], p. 15). Graçaas a suas atividades comerciais, durante 

aproximadamente dois séculos as cidades hanseáticas do Norte da Alemanha e do Báltico foram 

proeminentes tanto de um ponto de vista político, como econômico. Seu declínio, no entanto, foi acelerado, 

no entanto, por eventos como a abertura de novas rotas marítimas para Ásia e o deslocamento do comércio 

via Mediterrâneo para o Atlântico. Soma-se a isso, os conflitos e dificuldades internas, e, particularmente, 

a retirada de importantes comunidades da Hansa, como as Províncias Unidas. Em 1613, por meio do Traité 

entre les Etats des Provinces-Unies des Pais-Bas, et la Ville de Lubeck, firmou-se novamente uma aliança 

para proteçào de seus respectivos interesses comerciais. Em 1645, a cidade de Bremen filiou-se à Liga. 

Dois anos depois, esta foi ampliada pelo ingresso da Dinamarca e Hamburgo (WINTER, 1948, p. 279; 

MIELE, 1970, p. 120). 
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 Nota-se, todavia, que essa neutralidade de cunho convencional, quando muito, 

conseguia resultados apenas esporádicos e parciais em momentos em que suas alianças 

político-militares eram fortes o suficiente para impor pela força o respeito do seu caso aos 

beligerantes. No entanto, eram incapazes de estabelecerem solução permanente, uma vez 

que os benefícios auferidos pelas armas eram imediatamente extintos tão logo o equilíbrio 

de poder que os uniu fosse alterado. Por isso, percebeu-se que, para além da força, a 

proteção específica da liberdade de navegação e comércio só poderia ser alcançada 

permanentemente mediante acordos internacionais. Nesse sentido, merece especial 

destaque a Conferência de Utrecht (1713), a partir da qual, de certo modo, tornou-se 

legítimo o uso da força para garantir o cumprimento das normas estabelecidas nos tratados 

que levavam sua insígnia, as quais, por sua vez, resultaram de diversas deliberações e 

acordos celebrados, inter alia, para preservar a integridade dos Estados neutros.  Em 

linhas gerais, o Tratado de Utrecht, documento firmado entre a França, Espanha, 

Inglaterra, Holanda e o Sacro Império Germânico, designa uma série de acordos bilaterais 

visando conter em circunstâncias de guerra, a prepotência, o contrabando, a captura e 

confisco de bens etc., ao mesmo tempo em que codifica o compromisso segundo o qual 

os beligerantes conduzam o conflito sem impor restrições ao comércio marítimo inimigo, 

respeitando, assim, o direito dos Estados neutros continuarem o tráfico de tempos de paz 

(MIELE, 1970, p. 119-139).  

 Na prática, todavia, o Tratado de Utrecht vigorou de modo inviolável até 1744, 

isto é, quando a eclosão do conflito que envolveu de um lado a Inglaterra e, do outro, a 

França e a Espanha frustrou os acordos internacionais. Desde então, a Inglaterra retomou 

algumas regras do antigo sistema do Consolato del Mare, por meio das quais se 

consentiam capturar mercadorias inimigas transportadas em navios neutros. Apoiando-se 

nesses preceitos, piratas ingleses apreenderam dezoito navios com bandeira da Prússia, 

bem como trinta e três navios de diferentes nacionalidades com carga neutra de 

propriedade deste reino (MIELE, 1970, p. 141-142). Em 1756, logo no início da Guerra 

dos Sete Anos8, a Inglaterra publicou as famosas Rules of war of 1756, também chamadas 

                                                           
8 O Tratado de Aix-la-Chapelle (1748), que colocou fim a Guerra de Sucessào Austrìaca (1740-1748), não 

tinha feito nada para apaziguar o rancor da Áustria por causa da perda da rica província da Silésia para a 

Prússia. Tampouco foi capaz de conter as ambições conflitantes da França e da Grã-Bretanha, que 

provocaram contínuas querelas muito além da cessação oficial das hostilidades. A Guerra dos Sete Anos 

(1756-1763) foi, portanto, essencialmente, uma continuaçào da guerra precedente. No entanto, uma 

característica marcante desse confronto foi seu aspecto global, o qual exigiu total envolvimento de 

praticamente todas as potências européias. A fim de angariar aliados, Maria Theresa ofereceu ceder 

voluntariamente algumas províncias na Bélgica como recompensa à França, se os franceses aceitassem se 

juntar à Áustria contra a Prússia em sua luta para reaver a Silésia. Por outro lado, a Suécia aderiu à aliança 
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Rules of war of the Seven Years War, por intermédio das quais ficava autorizado, em 

completa subversão às regras estabelecidas em Utrecht, que a Inglaterra podia confiscar 

qualquer embarcação francesa quer em navegação costeira, quer aquelas que se 

ocupassem do comércio colonial. Como a França não dispunha de grande frota naval, 

essas medidas foram estendidas às embarcações neutras, particularmente holandesas, 

incumbidas destes transportes9. Por causa das violações impostas pelos ingleses, o direito 

ao livre comércio novamente foi assegurado por meio da guerra. Assim, formaram-se 

novas alianças militares de proteção mútua como a Liga de Neutralidade Armada (1780) 

(MIELE, 1970, p. 147-148; JOHNSTON, 2008, p. 491).  

 Em 1793, em decorrência da eclosão da guerra anglo-francesa, uma série de 

ordenações inglesas estabelecia novas restrições ao comércio francês, autorizando suas 

embarcações capturar qualquer navio que tentasse atracar nos portos interditados. A 

França, por sua vez, como medidas de retaliação à Inglaterra, em 18 de janeiro de 1798, 

sancionou uma lei que infringia todos os princípios já adotados sobre o assunto, isto é, 

estabeleceu que o comércio marítimo neutro somente seria respeitado mediante a 

nacionalidade expressa na bandeira do navio. No entanto, a reação dos demais Estados 

neutros pode ser considerada concluída com a formação da Segunda Liga da Neutralidade 

Armada, composta pela Rússia, Suécia, Dinamarca e Prússia, como resposta a uma 

contenda entre a Inglaterra e a Dinamarca a respeito da prática de comboio. Outro fator a 

conspirar contra o sistema de neutralidade foi a política de alianças envolvendo diversas 

monarquias, reinos, principados, ducados etc. Quase invariavelmente, tal parcialidade 

refletia não apenas afinidades étnica, matrimonial, cultural, mas também interesses 

políticos e comerciais como os que estreitaram alianças entre a França e os Estados 

Unidos, em 1778. No início do século XIX, novos instrumentos são colocados em prol 

da defesa da livre navegação e da liberdade de comércio. Contudo, a nova conjuntura 

                                                           
graças, sobretudo, à influência predominante da França nesse país. Assim, a Prússia estava a ser dividida 

entre as potências aliadas. A Saxônia reivindicava Magdeburg; a Suécia aspirava à Pomerânia, e o resto 

seria repartido de modo similar. Nota-se que, além da Rússia e das monarquias supracitadas, com excessão 

apenas de Hesse-Kassel, Brunswick, Lippe e Gotha, todos os Estados Alemães estavam do lado da Áustria 

(M.A.D., 1865, p. 56; MARSTON, 2001, p.7).  
9 A Guerra dos Sete Anos selou definitivamente a supremacia britànica como principal poder naval. No 

entanto, mesmo a ràpida expansão de sua frota armada não podia impor sua vontade contra todos os seus 

inimigos. Tornou-se assim uma necessidade estratégica para os beligerantes concentrarem suas energias e 

recursos no bloqueio de portos inimigos. Esta tática foi empregada pela primeira vez pela Holanda, em 

1584, contra o porto de Flandres. Tal prática foi estendida ao século XVII, e veio a ser generalizada como 

método comum de guerra naval no século XVIII (JOHNSTON, 2008, p.490).  

 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
As vantagens do comércio internacional de acordo com David Hume e Friedrich List 

 

9 

política imposta por Napoleão frustrou todas tentativas de fundar uma neutralidade 

permanente (MIELE, 1970, p. 157-163; JOHNSTON, 2008, p. 491).  

 

 

O Mercantilismo e os efeitos da concepção estática  

 

 No século XVIII, as guerras haviam se tornado atividades extremamente 

dispendiosas não somente por causa do desenvolvimento de novas tecnologias militares, 

mas também porque os países envolvidos, devido aos sucessivos enfrentamentos, viram-

se na contingência de manter o exército continuamente pago e pronto para o combate, em 

vez de recrutá-lo e dispensá-lo tão logo o conflito terminasse (POCOCK, 2003, p. 12; 

ROSTOW, 1990, p. 19-20). Por outro lado, desde as grandes navegações e a subseqüente 

conquista de vastos territórios, tornou-se imperativo o alargamento das esferas 

administrativas, o que, conseqüentemente, onerava, sobremodo, o Estado. Ante tais 

circunstâncias, até por volta de 1750, grande parte do debate econômico limitou-se à 

prescrição de normas por meio das quais se poderia de modo profícuo tornar o Estado 

mais rico e poderoso (HARRY; COLANDER, 1994, p. 47). Entrementes, estadistas, 

filósofos, homens de negócio e altos funcionários de alfândegas, posteriormente 

alcunhados mercantilistas, defendiam ser necessário que o Estado tivesse a seu dispor 

grandes quantidades de ouro e prata para custear as despesas provenientes tanto da 

manutenção de uma imensa máquina administrativa, quanto uma vasta esquadra de navios 

e exércitos profissionais10 (SMITH, 1983 [1776], p. 360).      

Efetivamente, o mercantilismo expressa uma visão de mundo que, aplicada à 

economia, perdurou por mais tempo na história das ideias econômicas. No entanto, 

embora se verifique certas continuidades no decorrer dos seus quase quatro séculos de 

existência, também é notável que a doutrina mercantilista sofreu modificações 

significativas como forma de adequar-se à nova realidade que se configurou, sobretudo, 

a partir do século XVII. A princípio, grande parte da doutrina mercantilista fundava-se na 

                                                           
10 Em sua Magnum opus, Adam Smith atribui essa tese a John Locke (1632-1704), ainda que sem apresentar 

referência textual. De acordo com o economista escocès, “Locke advertia que toda naçào deve procurar, 

em tempo de paz, acumular ouro e prata, para que, quando a necessidade o exigir, possa ter com que fazer 

guerra contra seus inimigos de fora” (SMITH, 1983 [1776], p. 360). Provavelmente, Smith se refere a um 

pamfleto de Locke, intitulado Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and 

Rasing the Value of Money (Considerações sobre as consequências da reduçào do Juro e o aumento o 

valor do dinheiro, 1692).  
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ideia de que no mundo existe quantidade fixa de recursos econômicos disponíveis. Por 

isso, admitia-se que qualquer aumento na riqueza de um país ocorre sempre à custa de 

outros. Certamente, apoiando-se no pensamento escolástico de que no comércio entre os 

indivíduos, o ganho de um implica necessariamente a perda do outro, os mercantilistas 

acreditavam que para um Estado se tornar rico e poderoso, isso não dependia apenas da 

abundância ou da escassez de suas forças ou de sua riqueza, mas sim que seus vizinhos 

possuíssem mais ou menos força ou riqueza do que ele mesmo possuía (HECKSHER, 

1943, p. 470; HARRY; COLANDER, 1994, p. 47). Essa concepção estática da vida 

econômica constituiu o fundamento da doutrina mercantilista. Com efeito, todas as 

medidas levadas a cabo pelas Monarquias Modernas, como a regulamentação do 

comércio exterior para impedir a saída de ouro e prata; a promoção da indústria por meio 

da indução à importação de matérias-primas baratas; o incentivo à exportação, 

particularmente de bens manufaturados; a ênfase no crescimento demográfico etc. 

(BLAUG, 1985, p. 10; ALEXANDRE, 1998, p. 134), relacionavam-se intrinsecamente 

com a percepção de que o superávit comercial seria a forma mais profícua de um país se 

apropriar da riqueza alheia de forma não violenta. 

 De acordo com Irwin, os mercantilistas acreditavam que os ganhos advindos do 

comércio somente poderiam ser aumentados mediante a exportação. Assim, a política 

mercantilista preconizava ampla ingerência governamental sobre a economia para 

garantir parte considerável desses ganhos acumulados para o Estado, já que o intercâmbio 

comercial entre a Europa e outras regiões do mundo era realizado por empresas dotadas 

de direito de monopólio, o que gerava lucros imensuráveis para determinados grupos. O 

reconhecimento de tal fato levou monarcas e estadistas a adotarem políticas 

intervencionistas não apenas para se apropriarem de parte desses ganhos, mas também 

para manterem suas balanças comerciais favoráveis. Note-se que os aspectos mais 

importantes da política mercantilista eram, na verdade, parte integrante deste sistema de 

privilégios e monopólios estatais. As importações eram, em grande medida, restringidas 

ou, em muitos casos, até mesmo proibidas, a fim de salvaguardar as manufaturas 

autóctones, ao passo que as exportações eram subsidiadas por razões semelhantes. De 

fato, a proteção estatal dos interesses comerciais era inquestionável nos escritos 

mercantilistas (RORTHBARD, 2006, p. 213-214; IRWIN, 1991, p. 1296-1297). 

 Não obstante muitos estudiosos distingam o mercantilismo entre a política do 

entesouramento, também conhecida como Metalismo, e a doutrina da balança comercial, 

na prática, os mercantilistas aspiravam a apoderar-se, resolutamente, de todas as riquezas 
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possíveis para o próprio país, embora o meio para realizar tal finalidade variasse 

consoante o estágio de suas forças produtivas. Na Inglaterra, por exemplo, as mais 

difundidas práticas mercantilistas foram sem dúvida a doutrina da balança comercial e a 

do pleno emprego (VINER, 1965, p. 8; GRAMPP, 1952, p. 468-469). De acordo com 

Hecksher, uma das maiores preocupações dos mercantilistas era fomentar possibilidades 

de trabalho no interior do país e adotar medidas contra o desemprego. Por isso, 

condenava-se a importação de manufaturados como atividade nociva, já que ela, ao 

mesmo tempo em que extirpava a riqueza, impossibilitava aproveitar produtivamente os 

braços ociosos, inibindo, assim, o crescimento da produção doméstica (HECKSHER, 

1943, p. 568-569). Também, na Inglaterra, era comum a ideia de que a produção deveria 

ser estimulada por meio da penetrante interferência estatal sobre a economia. Nesse 

sentido, direitos de proteção deviam ser estabelecidos em detrimento dos produtos 

fabricados no exterior, embora a importação de matérias-primas baratas para serem 

usadas na fabricação de manufaturados, tendo em vista à exportação, devesse ser 

amplamente encorajada (SPIEGEL, 1991, p. 108). 

           Nota-se, portanto, que o objetivo das medidas protecionistas não era somente a 

acumulação de metais preciosos; a manutenção da balança comercial favorável; o avanço 

dos interesses privados; as baixas taxas de juros ou a promoção do comércio em 

detrimento das outras atividades produtivas. Certamente, esses dispositivos eram o meio 

para o fim de dar ocupação a dezenas de milhares de homens e mulheres destituídos de 

trabalho (GRAMPP, 1952, 472; HECKSHER, 1943, p. 569-570; VINER, 1965, p. 17). 

Importa lembrar, todavia, que embora a finalidade da atividade econômica fosse a 

produção, esta não era voltada para o consumo. A maioria dos mercantilistas defendeu o 

aumento da riqueza do país, incentivando as exportações, em prejuízo do consumo 

doméstico. Assim, a riqueza nacional repousava sobre a pobreza de muitos, pois se 

pensava que altos níveis de produção, juntamente com baixo consumo interno 

permitiriam ampliar as exportações, o que aumentaria a riqueza e o poder do Estado. 

Além do mais, eles também defendiam baixos salários, já que acreditavam que salários 

acima do nível de subsistência acarretariam redução do esforço de trabalho. Nesse caso, 

os operários teriam que trabalhar menos horas por ano, e a produção nacional 

inexoravelmente cairia (HARRY; COLANDER, 1994, p. 45-47). 

 A partir de meados do século XVII, tornou-se evidente que a riqueza não se 

consiste da acumulação de barras de ouro e tesouros de todos os tipos. A eclosão da 

grande inflação provocada pela enorme quantidade de metais preciosos na Europa 
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mostrou que a política da balança comercial e do entesouramento como fim em si mesmo 

acarretavam, ainda que gradativamente, a elevação do preço das mercadorias e da mão-

de-obra. Igualmente, o aumento da oferta de dinheiro tendia a favorecer as importações, 

em detrimento da indústria doméstica. Logo, percebeu-se que o essencial não era 

entesourar ouro e prata, mas sim fazê-los circular (DEYON, 1989, p. 69). Por 

conseguinte, de 1660 a 1776, o refinamento da análise econômica foi tão evidente que o 

período foi caracterizado como um momento de transição, que contem as origens da 

economia científica (HARRY; COLANDER, 1994, p. 50). Nesse ínterim, o pensador que 

expôs essa mudança de concepção da forma mais significativa foi sem dúvida David 

Hume, o qual, no contexto de flagrante violação aos direitos de neutralidade e à liberdade 

de navegação e comércio, apresentou uma teoria que, contrariando o pensamento 

corrente, asseverava que a riqueza pode ser aumentada mediante o comércio internacional 

e que superávits ou déficits comerciais são transitórios, devido à ação do price-specie 

flow. 

 

 

David Hume e o comércio internacional como expressão da grandeza do Estado 

 

 David Hume nasceu em Edimburgo, na Escócia, a 7 de maio de 1771. Filho de 

um lorde escocês, aos doze anos ingressou no College, onde se dedicou, sobretudo, aos 

estudos clássicos, à literatura e à filosofia. Posteriormente, freqüentou o famoso colégio 

de La Flèche, na França, onde Descartes estudara com os jesuítas. De volta a Londres, 

em 1737, Hume cuidou da publicação de seu Treatise of Human Nature (Tratado da 

Natureza Humana, 1739), obra que, embora, a princípio, não recebesse os méritos do 

reconhecimento triunfal, para muitos especialistas, ainda hoje, constitui sua mais 

importante contribuição à Filosofia. Apesar do insucesso de sua primeira obra, Hume 

publica, em 1741, os Essays, Moral and Political (Ensaios Morais e Políticos). O estilo 

elegante faz a obra ser bem recebida, mas não o suficiente para satisfazer as ambições do 

autor. Após ser rejeitado ao cargo de professor da cátedra de Ética da Universidade de 

Edimburgo, Hume torna-se secretário do General Saint-Clair. Em seguida, em 1748, ele 

publicou os Philosophical Essays Concerning Human Understanding (Ensaios 

Filósoficos sobre o Entendimento Humano), título posteriormente mudado para An 

Enquiry Concerning Human Understanding (Investigação sobre o Entendimento 

Humano, 1748). Três anos depois, em 1751, ele divulgou sua An Enquiry on the 
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Principles of Morals (Investigação sobre os Princípios da Moral). Após nova rejeição à 

cadeira de professor, agora, na Universidade de Glasgow, Hume assume o posto de diretor 

da Biblioteca dos Advogados, em Edimburgo. É nesse período que ele expôs suas idéias 

sobre a economia num conjunto de ensaios publicados, em 1752, como parte dos seus 

Political Discourses (Discursos Políticos) (RORTHBARD, 2006, p. 425-426). 

 Hume dedica grande parte de seus escritos econômicos a refutar a ideia segundo 

a qual, no comércio, o ganho de uma nação implica necessariamente a perda de outra 

(MCGEE, 1989, p. 185; ROSTOW, 1990, p. 21). Ainda na segunda metade do século 

XVIII, esta ideia devia estar bastante em voga, pois o próprio Hume salienta que, mesmo 

em nações bastante familiarizadas com o comércio, era possível verificar um forte ciúme 

com respeito à balança comercial, e um temor extremo de que todo o seu ouro e prata as 

estivessem deixando. De fato, por muito tempo, foi prática comum entre os Estados que 

fizeram algum avanço no comércio encarar o progresso de seus vizinhos com suspeita; 

considerar todos os Estados mercantis como seus rivais, e supor que seria impossível para 

qualquer deles prosperar senão à custa dos outros. Contudo, como adverte Hume, as 

únicas coisas capazes de extirpar a riqueza e reduzir todos os povos à indolência e à 

bestialidade são as inúmeras barreiras, obstruções e impostos que todas as nações da 

Europa, e nenhuma mais do que a Inglaterra, impuseram ao comércio, por um desejo 

exorbitante de acumular dinheiro (HUME, 1983 [1752], p. 217-227; 1985 [1752], p. 324-

328).  

Se nossa política estreita e perniciosa tivesse sucesso, reduziríamos 

todas as nações vizinhas ao mesmo estado de ócio e ignorância que 

prevalece no Marrocos e na costa da Barbária. Mas quais seriam as 

conseqüências? Não poderiam enviar-nos mercadorias; nada poderiam 

tomar de nós; mesmo nosso comércio interno esmoreceria por falta de 

estímulo, exemplo e instrução; e nós mesmos logo recairíamos na 

mesma condição abjeta à qual os havíamos reduzido11 (HUME, 1983 

[1752], p. 229). 
 

 Em vez disso, Hume acreditava que o crescimento da riqueza e do comércio em 

qualquer nação, em vez de prejudicar, geralmente promove a riqueza e o comércio de 

todos os seus vizinhos, e que um Estado dificilmente poderá levar adiante seu comércio 

e indústria, enquanto todos os outros estiverem imersos na incultura, no ócio e na barbárie. 

                                                           
11 “Were our narrow and malignant politics to meet with success, we should reduce all our neighbouring 

nations to the same state of sloth and ignorance that prevails in MARROCO and the coast of BARBARY. 

But what would be the consequence? They could us no commodities: They could take none from us: Our 

domestic commerce itself would languish for want of emulation, example, and instruction: And we 

ourselves should soon fall into the same abject condiction, to which we had reduce them” (HUME, 1987 

[1752], p. 331). 
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Na verdade, Hume dá considerável atenção ao comércio internacional, pois se se consulta 

a história, verifica-se que “na maior parte das nações, o comércio exterior tem precedido 

todos os refinamentos das indústrias domésticas, e tem favorecido grandemente as 

manufaturas de luxo12”. Além disso, países envolvidos no comércio exterior são mais 

ricos do que aqueles que não estão. Até mesmo as importações podem ter efeito positivo 

já que fornecem materiais para a confecção de novos produtos manufaturados, o que 

proporciona aos seus conterrâneos determinados itens que não estavam disponíveis em 

sua pátria (VELK; RIGGS, 1985, p. 158; ROSTOW, 1990, p. 22; HUME, 1985 [1752], 

p. 263). Por outro lado, as exportações permitem que o supérfluo, isto é, a produção que 

não poderia ser consumida, seja trocada por outras mercadorias estrangeiras, aumentando, 

assim, não somente a riqueza do Estado, mas também o bem-estar dos cidadãos (MCGEE, 

1989, p. 186). 

 Na verdade, por intermédio de sua teoria do comércio internacional, Hume não 

apenas assenta as bases de sua teoria monetária, mas também sustenta que a riqueza pode 

ser aumentada mediante o comércio, e que superávits ou déficits comerciais seriam 

transitórios, devido à ação do price-specie flow, o qual equilibra tanto a balança nacional 

de pagamentos, quanto o nível internacional dos preços. Após a terrível inflação de 

meados do século XVII, se pensava que qualquer aumento na oferta de dinheiro em um 

país acarretava imediata elevação do preço da sua mão de obra e dos seus bens. Nesse 

caso, tal país se tornaria menos competitivo, fazendo com que suas exportações 

diminuíssem, ao passo que suas importações aumentassem. Uma vez que sua balança 

comercial tornou-se desfavorável, suas espécies fluem para outros países. Todavia, como 

ressalta Hume, essa evasão de espécies causará, por seu turno, uma queda no preço das 

mercadorias e serviços, o que favorecerá o retorno das mesmas, regulando, naturalmente, 

a balança comercial. Por conseguinte, em um sistema de livre mercado, uma força auto-

reguladora opera no sentido de estabelecer um equilíbrio na balança de pagamentos e no 

nível geral dos preços, evitando, assim, uma inflação autodestrutível. Consequentemente, 

segundo Hume, a única prática contra a qual todos devem clamar como danosa e 

destrutiva é o acúmulo de grandes somas no tesouro público, trancando-as e impedindo 

totalmente sua circulação (RORTHBARD, 2006, p. 426). 

  Para Hume, “o dinheiro não é, propriamente falando, um dos objetos do comércio, 

mas apenas o instrumento sobre o qual concordaram os homens para facilitar a troca de 

                                                           
12 “[…] in most nations, foreign trade has preceded any refinement in home manufactures, and given birth 

to domestic luxury” (HUME, 1987 [1752], p. 263). 
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uma mercadoria por outra13” (HUME, 1983 [1752], p. 201-203). Ele somente constitui 

um dos pilares da sociedade moderna, pois é o óleo que torna mais suave e fácil o 

movimento das rodas do comércio, fornecendo um medium de troca que agiliza as 

relações econômicas14 (WENNERLIND, 2008, p. 110). Do mesmo modo, a quantidade 

absoluta de ouro e de prata em si não corresponde à quantidade de dinheiro em um país, 

já que esta é apenas a parte do ouro e da prata que é cunhado e utilizado como tal. Por 

esse motivo, a quantidade de dinheiro existente em qualquer país não constitui fator 

determinante, pois qualquer quantidade, maior ou menor, será suficiente para cumprir a 

função de facilitador das trocas (ROTHBARD, 2006, p. 426). Além do mais, esta 

quantidade pode variar facilmente pela conversão de objetos de ouro em moedas e vice-

versa. Consequentemente, a falta de dinheiro em si mesmo nunca poderá causar dano a 

um Estado, pois os homens e as mercadorias são a verdadeira força de qualquer 

comunidade. “É a maneira simples de viver que nesse caso prejudica o público, limitando 

o ouro e a prata a poucas mãos, impedindo sua difusão e circulação universais15”. Porém, 

“quando os homens começam a refinar todos seus prazeres, a não viver sempre em casa, 

nem a contentar-se com aquilo que possa ser cultivado nas vizinhanças, há mais troca e 

comércio de todos os tipos, e entra mais dinheiro nessa troca16”, visto que este sempre 

gravita as regiões onde as comodidades, a indústria e todos os tipos de refinamento 

abundam em grande quantidade. Desse modo, em vez de ser a causa, o dinheiro é, na 

verdade, uma conseqüência do comércio (HUME, 1983 [1752], p. 206-207; 

WENNERLIND, 2008, p. 110; MCGEE, 1989, p. 194; PAGANELLI, 2009, p. 71-72).  

  Igualmente, Hume acreditava ser inconcebível que um Estado mantenha a balança 

comercial favorável de forma ininterrupta, como muitos mercantilistas defendiam, pois 

isto levaria a um aumento na quantidade de ouro e prata dentro do país, o que implicaria 

a elevação no nível dos preços. Por outro lado, se um país tem balança comercial 

favorável, algum outro país ou países devem ter saldo negativo devido à perda de ouro 

                                                           
13 “Money is not, properly speaking, one of the subjects of commerce; but only the instrument which men 

have agreed upon to facilitate the exchange of one commodity for another” (HUME, 1987 [1752], p. 281). 
14 Em sua concepção do dinheiro, Hume adota a idéia tradicional, mas ainda compartilhada por muitos de 

seus contemporâneos de que o dinheiro somente existe, na medida em que é convencionalmente aceito 

como tal. Nesse sentido, importa lembrar que a palavra dinheiro deriva do termo grego νομισμα (nomisma), 

cuja raíz se encontra no vocábulo νόμος (nomos), ou seja, regra, convenção. De fato, é Aristóteles, no livro 

V de Ética a Nicômaco, que afirma ser o dinheiro uma convenção humana (PAGANELLI, 2009, p. 67). 
15  “It is the simple manner of living which here hurts the public, by confining the gold and silver to few 

hands, and preventing its universal diffusion and circulation” (HUME, 1987 [1752], p. 293). 
16 “[…] after men begin to refine on all these enjoyments, and live not always at home, nor are content with 

what can be raised in their neighbourhood, there is more exchange and commerce of all kind, and more 

money enters into that exchange (HUME, 1987 [1752], p. 291). 
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ou prata, acarretando assim queda do nível geral dos preços de suas mercadorias. Sob tais 

circunstâncias, as exportações diminuem nos países com balança comercial favorável 

visto que seus preços são relativamente mais elevados do que as outras economias. Tais 

circunstâncias beneficiam sobremodo os países com balança comercial desfavorável, 

gerando não somente o aumento das suas exportações, mas também, em última análise, a 

autocorreção dos saldos comerciais (HARRY; COLANDER, 1994, p. 56). Todavia, sem 

dúvida um dos maiores aportes de Hume à teoria monetária foi desmistificar uma ideia 

bastante difundida no final do século XVII, a saber, que a elevação da quantidade de 

dinheiro acarreta imediato aumento do preço das mercadorias e da mão-de-obra, 

obrigando todos a pagarem maior número de cédulas por tudo que compram. Em vez 

disso, Hume argumenta que  

[...] embora o alto preço das mercadorias seja uma conseqüência 

necessária do aumento do ouro e da prata, não se segue imediatamente 

a tal aumento, mas é necessário algum tempo para que o dinheiro circule 

por todo o Estado e seu efeito se faça sentir em todas as camadas do 

povo. De início, não se percebe nenhuma alteração; o preço sobe 

gradualmente, primeiro de uma mercadoria, depois de outra, até que 

todas finalmente atinjam uma proporção adequada à nova quantidade 

de moeda existente no reino17 (HUME, 1983 [1752], p. 203). 
 

 Conforme Mcgee, tanto Hume como Montesquieu admitem que o aumento no 

nível geral dos preços foi causado pela afluência de ouro e prata oriundos das Américas, 

mas notam também que o nível dos preços cresce em proporção menor do que o aumento 

da oferta de metais preciosos. Em outras palavras, Hume assinala que a distribuição do 

dinheiro não é instantânea, ou seja, alguns indivíduos recebem o novo dinheiro primeiro 

e usam-no para comprar bens e serviços antes que o nível dos preços mude. Um segundo 

grupo, o qual recebe o dinheiro do primeiro grupo, o gasta em outras mercadorias e 

serviços, e assim sucessivamente, de modo que o processo continua até que os preços 

elevam-se, gradualmente, por refletir o aumento na quantidade de dinheiro (MCGEE, 

1989, p. 190-191; VELK, RIGGS, 2002, p. 203; HUME, 1983 [1752], p. 203). 

          Além disso, “quando qualquer quantidade de moeda é importada para uma nação, 

ela não é logo distribuída entre muitas mãos, mas é confinada aos cofres de algumas 

                                                           
17 “[…] though the high price of commodities be a necessary consequence of the encrease of gold and silver, 

yet it follows not immediately upon that encrease; but some time is required before the money circulates 

through the whole state, and makes its effect be felt on all ranks of people. At first, no alteration is perceived; 

by degrees the price rises, first of one commodity, then of another, till the whole at last reaches a just 

proportion with the new quantity of specie which is in the kingdom” (HUME, 1987 [1752], p. 286). 
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pessoas, que imediatamente procuram empregá-la em benefício próprio18”. Segundo 

Hume, durante esse intervalo ou situação intermediária, isto é, entre a aquisição do 

dinheiro e a alta dos preços, a crescente quantidade de ouro e prata é favorável à indústria, 

pois não apenas aumenta a oferta de emprego, mas permite ao trabalhador elevar seu 

poder de compra. Durante esse lapso, ao levar seu dinheiro ao mercado, ele encontra tudo 

com o mesmo preço que antes, e assim volta com maior quantidade de alimento para o 

consumo de sua família. Do mesmo modo, o agricultor e o hortelão trabalham com mais 

entusiasmo uma vez que o produto do seu trabalho é vendido rapidamente. Por 

conseguinte, o homem do campo pode consumir mais bens manufaturados, cujos preços 

são os mesmos que anteriormente e cuja indústria só é estimulada por tantos novos ganhos 

(LYON, 1970, p. 157-158; HUME, 1983, [1752], p. 203-204; 1985, [1752], p. 287; 

ALEXANDRE. 1998, p. 138). 

          Disso, Hume conclui que 

[...] para a felicidade interna de um Estado, de modo algum, tem 

conseqüências a maior ou menor quantidade de moeda. A boa política 

do magistrado consiste somente em mantê-la, se possível, sempre 

crescendo, porque desse modo mantém vivo na nação o espírito da 

indústria, e aumenta a reserva de mão-de-obra, na qual consiste toda a 

riqueza e poder real19 (HUME, 1983 [1752], p. 204). 
 

  Do mesmo modo, o comércio internacional não beneficia apenas a nação que 

vende, mas também a que compra, mesmo quando existe uma grande diferença técnica 

entre elas (LYON, 1970, p. 158-159; MCGEE, 1989, p. 186). Para Hume,  

Onde uma nação conseguiu ultrapassar outra no comércio, torna-se 

muito difícil para esta recuperar o terreno perdido, devido à 

superioridade da primeira em indústria e habilidade e aos maiores 

estoques que possuem seus comerciantes, permitindo-lhes negociar 

com lucros bem menores. Mas essas vantagens são compensadas, em 

certa medida, pelo baixo preço da mão-de-obra em todas as nações que 

não possuem grande comércio, nem abundância de ouro e prata20 

(HUME, 1983 [1752], p. 202). 
 

                                                           
18 “When any quantity of money is imported into a nation, it is not at first dispersed into many hands; but 

is confined to the coffers of a few persons, who immediately seek to employ it to advantage” (HUME, 1987 

[1752], p. 286). 
19 “[…] with regard to the domestic happiness of a state, whether money be in a greater or less quantity. 

The good policy of the magistrate consists only in keeping it, if possible, still encreasing; because, by that 

means, he keeps alives a spirit of industry in the nation, and encreases the stock of labour, in which consists 

all real power and riches” (HUME, 1987 [1752], p. 283). 
20 “Where one nation has gotten the start of another in trade, it is very difficult for the latter to regain the 

ground it has lost; because of the superior industry and skill of the former, and the greater stocks, of which 

its merchants are possessed, and which enable them to trade on so much smaller profits. But these 

advantages are compensated, in some measure, by the low price of labour in every nation which has not an 

extensive commerce, and does not much abound in gold and silver” (HUME, 1987 [1752], p. 283). 
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  Outro ponto positivo destacado por Hume no que concerne ao comércio exterior 

é sua percepção quase profética de que, não somente mercadorias e dinheiro, mas também 

“as manufaturas tendem a mudar de lugar gradualmente, deixando os países e províncias 

que já enriqueceram para mudarem-se para outros - onde são atraídas pelo baixo custo 

dos materiais e da mão-de-obra - até que enriqueçam também a estes, e sejam, assim, 

expatriadas pelas mesmas causas21” (HUME, 1983 [1752], p. 202). Por isso, a conclusão 

de Hume é que o encarecimento de todas as coisas é o resultado imediato dos obstáculos 

impostos ao comércio internacional, os quais ao restringir a circulação, impede a troca e 

a livre comunicação que o autor do mundo planejou, dando-nos solos, climas e 

temperamentos tão diferentes um dos outros22 (HUME, 1983 [1752], p. 225). 

 

 

Friedrich List e o comércio internacional no contexto geopolítico 

 

 Georg Friedrich List nasceu a 6 de agosto de 1789, em Reutlingen, cidade livre 

imperial situada ao sul de Stuttgart. Sua obra mais importante é, sem dúvida, o seu 

Sistema Nacional de Economia Política (1841) (Das Nationale System der politischen 

Oekonomie), o qual, conforme indicado no título, trata da dimensão nacional do seu 

pensamento econômico e político, sendo considerado expressão máxima do 

"nacionalismo econômico" do século XIX. Esta obra foi precedida, entretanto, por duas 

versões mais curtas, a saber, os Outlines of American Political Economy (Esboços de 

Economia Política Americana, 1827), escrito durante a sua estadia nos Estados Unidos, 

entre 1825 e 1832, e o Système Naturel D'Économie Politique (Sistema Natural de 

Economia Política, 1837), como resposta à uma questão proposta pela Academia 

Francesa de Ciência Moral e Econômica. De fato, List é reconhecido como um dos 

                                                           
21 “Manufactures, therefore gradually, shift their places, leaving those countries and provinces which they 

have already enriched, and flying to others, whither they are allured by the cheapness of provisions and 

labour; till they have enriched these also, and are again banished by the same causes” (HUME, 1987 [1752], 

p. 283). 
22 Em total concordância com Hume, List ainda acrescenta: “Observamos que em toda parte, sob a 

influência da civilização, a população, os poderes da inteligência e o capital material atingem tais dimensões 

que necessariamente transbordam para países menos civilizados. Se a área cultivável do país já não é 

suficiente para sustentar a população e para dar emprego à população agrícola, o excedente desta população 

agrícola procura territórios adequados ao cultivo, em terras distantes; se os talentos e as habilidades técnicas 

de uma nação se tornaram tão abundantes que já não há remuneração suficiente para os mesmos, emigram 

para lugares onde a procura é maior; se, em conseqüência da acumulação do capital material, as taxas de 

juros baixam ao ponto de o pequeno capitalista já não poder prosperar com elas, este procura investir seu 

dinheiro mais satisfatoriamente em países menos ricos” (LIST, 1983 (1841), p. 93). 
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principais representantes do protecionismo e da teoria do desenvolvimento econômico 

nacional (BOIANOVSKY, 2011, p. 1-4; CHANG, 2007b, p. 3). As ideias fundamentais 

do autor alemão, todavia, tiveram alcance muito mais amplo. Sua teoria das forças 

produtivas e seu conceito de capital mental, por exemplo, assentaram as bases últimas de 

uma concepção imaterial da economia e da civilização. Além disso, pode-se arguir que a 

sua obra foi determinante para acelerar o processo de Unificação da Alemanha.  

 List afirma que desde o começo de sua vida pública na burocracia de Reutlingen, 

na docência em Tubingen e depois em suas atividades políticas e intelectuais, todos seus 

esforços tinham como principal objetivo promover a grandeza da nação alemã (deutschen 

Nation). Com efeito, urge-se indagar que conceito de Alemanha (Deutschland) ele tinha 

em mente, e, sobretudo, o que ele considerava como terras dos alemães. De fato, embora 

List não deixe claro isso, fica implícito no seu modelo uma representação (Vorstellung) 

tão ampla que abrange praticamente todo antigo Sacro Império Romano Germânico. 

Porém, nota-se que List não intuiu sua noção de Alemanha (Deutschland) de uma só vez, 

mas, ao contrário, foi concebendo isso aos poucos como resultado, sobretudo, de sua 

especulação sobre a extensão do Zollverein. Certamente, ele acreditava que o Zollverein 

deveria unir uma nação historicamente dividida, uma vez que a fusão dos interesses 

econômicos particulares serviria de elo para a instituição de um o sentimento nacional 

coletivo que deveria suprimir todos os obstáculos que obliteravam o tráfico interno (LIST, 

1846 (1850), p. 370-371).  

 Em 1819, quando era secretário da Associação de Comerciantes Alemães, List foi 

incumbido de elaborar uma petição em que deveria sustentar seu ponto de vista em defesa 

da isenção das tarifas aduaneiras e portagens, que seria apresentado, mediante argumentos 

contundentes, durante a Feira de Páscoa em Frankfurt am Main, evento que reunia grande 

número de comerciantes e manufatores de praticamente todos os Estados Alemães. Nesta 

ocasião, List discursou a favor da supressão das barreiras alfandegárias em todos os 

domínios alemães, incluindo nestes a Áustria (Oesterreich) e a Suíça (Schweiz). Ao se 

referir aos inúmeros portos de alfândegas espalhados pelos territórios germânicos, List 

ressalta que para ir de Hamburg à Áustria, ou de Berlim a Suíça contavam-se dez aduanas 

e dez portagens, que, além de dificultar o comércio, onerava sobremodo o preço final das 

mercadorias23 (LIST, 1850 (1819), p. 17). Outrossim, levando-se em consideração a 

                                                           
23 Um von Hamburg nach Oesterreich, von Berlin in die Schweiz zu handeln, hat man zehn Staat zu 

durchschneiden, zehn Zoll und Mauthordnungen zu studiren, zehnmal Durchgangszoll zu bezahlen” (LIST, 

1850 (1819), p. 17) 
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extensão oriental da Prússia, os domínios alemães (Deutschland) se estendiam até 

Königsberg, hoje Kaliningrado, território russo, confinante à Lituânia. Por outro lado, a 

despeito das diferenças éticas, os territórios sob domínio do Império Habsburgo abrangia 

uma área a que corresponde atualmente República Tcheca, Eslovênia, Hungria, 

Iugoslávia, Bósnia e Herzergovina, Eslovênia, Croácia e grande parte do norte da Itália, 

a saber, a região Lombardo-Veneta, a qual foi concedida aos habsburgos no Congresso 

de Viena, sendo possessão austríaca até 1866.  

Com efeito, se por um lado List construiu seu conceito de nação alemã tendo como 

referência um télos politicoeconômico, por outro lado sua concepção de Alemanha 

(Deutschland) exprime fundamentalmente ambições e interesses geopolíticos, uma vez 

que está alicerçada sobre a percepção das necessidades políticas, econômicas e militares 

de uma nação que - ao contrário da Inglaterra e da França, potências dotadas de vastos 

domínios coloniais, ou diferentemente da Rússia e dos Estados Unidos, países com 

expressiva população e amplos territórios a serem explorados - encontrava-se, em grande 

medida, desprovida de recursos naturais para adentrar à nova fase do capitalismo 

industrial que se configurava na Europa, e que se caracterizava pela grande demanda por 

abundante oferta de matérias-primas e grandes mercados consumidores. No século XIX, 

tornou-se evidente a escassez de novos territórios a serem descobertos, pois os que 

existiam já haviam sido divididos entre as grandes potências. Por causa disso, pensar 

estratégias cautelosas para obter novos domínios era questão mais essencial do que levar 

adiante a mera exploração de suas riquezas. A esse respeito, pode-se arguir que constitui 

um dos objetivos fundamentais de List propor solução factível para essas questões. Em 

seu Sistema Nacional de Economia Política encontram-se os primeiros rudimentos da 

ciência geopolítica.  

          Baseando-se na relativa identidade cultural dos povos nórdicos, List defendia 

insistentemente, a anexação dos Países Baixos e da Dinamarca, como forma de atender à 

necessidade de controle sobre a desembocadura do rio Reno e do Mar do Norte, ainda 

que insinuando ser isso, na verdade, uma oportunidade para que essas nações encontrem 

um meio de superarem suas limitações. Nota-se que List manifesta particular interesse 

pela Holanda. Na verdade, ele reconhece que em termos geopolíticos a nação alemã 

encontra-se em situação de dependência e, sobretudo, vulnerabilidade ante a constante 

ameaça das frotas inglesa, russa e francesa. Por conseguinte, ele admite que sem a 

Holanda, “a Alemanha pode ser comparada a uma casa cuja porta está em poder de um 

estrangeiro”. Ante a urgência das circunstâncias, List propõe duas soluções à nação 
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alemã, ou atrai para si a adesão da Holanda, ou reequipara sua marinha, já que mais portos, 

mais navegação, bem como a posse de uma esquadra guerra e uma imponente frota 

mercantil são aspirações de qualquer nação que vislumbre autonomia nacional, sendo 

também igualmente desejos muito generalizados de todos os partidários da União 

Comercial Alemã (LIST, 1983 (1841), p. 272-273; 1850 (1844), p. 238).  

         Igualmente, de posse de sua própria marinha, a Alemanha não terá motivo algum 

para depender dos mercados holandeses uma vez que será mais vantajoso para ela atender 

às suas próprias necessidades por meio do intercâmbio direto com os países tropicais24. 

A experiência recente tem ensinado fartamente quanto contribui para o 

comércio em larga escala a manutenção de linhas regulares de navios 

cargueiros. A França e a Bélgica já estão no encalço da Inglaterra, sob 

esse aspecto, dando-se conta de que toda nação atrasada nesse ponto 

acusa necessariamente retrocesso em seu comércio exterior. (…) Os 

interesses comerciais da Alemanha exigem não apenas um serviço 

regular de transporte marítimo para América do Norte, especialmente 

para Nova York, Boston, Charleston e Nova Orleans, mas também para 

Cuba, São Domingos, América Central e do Sul. A Alemanha não deve 

ficar atrás de nenhuma outra nação quanto a essas linhas de navegação25 

(LIST, 1983 (1841), p. 285).              
 

            Para List, é muito clara a importância de uma poderosa frota naval não apenas de 

um ponto de vista estritamente econômico, mas sobretudo por razões de cunho militar e 

geopolítico. Por isso, ele faz recordar que a indústria naval e a marinha mercantil foram 

os alicerces que sustentaram tanto a riqueza dos grandes impérios coloniais dos tempos 

modernos, quanto a supremacia e o domínio da Inglaterra sobre o mundo. Graças à sua 

imponente frota de navios, a Inglaterra conseguiu apossar-se de todos os mares, 

colocando sob sua permanente vigilância e monitoramento praticamente todos os povos. 

Na Alemanha, colocou uma sentinela em Heligolândia; na França, controla Guernsey e 

Jersey; na América do Norte, está sob seu domínio a Nova Escócia e Bermudas; na 

América Central, a Jamaica. Além do mais, prossegue List, a Inglaterra está de posse de 

                                                           
24 Perspicaz observador, List nota que a Holanda age de forma desonesta ao exportar para a Alemanha a 

maior parte de seus produtos coloniais, e, em contrapartida, obtém os manufaturados de que necessita por 

meio da Inglaterra. Para reverter essa situação, List sugere que os Estados do Zollverein devem exigir do 

governo holandês tarifas alfandegárias diferenciadas em favor da produção manufatureira alemã, 

assegurando mercado exclusivo para seus manufaturados na Holanda e em suas colônias, ou, em caso de 

recusa, a Alemanha deve elevar as taxas de importação para os produtos coloniais holandeses (LIST, 1983 

(1841), p. 284-285). 
25 “Die Erfahrung der neuesten Zeit hat sattsam gelehrt, wie unermeßlich der große Handel durch 

regelmäßige Dampfschiffahrt befördert wird. Frankreich und Belgien sind bereits in dieser Beziehung in 

die Fußstapfen Englands getreten, wohl einsehend, daß jede Nation, die in diesem vollkommneren 

Transportmittel zurückbleibt, in ihrem auswärtigen Verkehr Rückschritte machen muß. (…) Deutschlands 

Handelsinteresse fordert nicht allein eine regelmäßige Dampfschiffahrt mit Nordamerika und namentlich 

mit New York, Boston, Charlestown und New Orleans, sondern auch mit Kuba, St. Domingo und mit 

Mittel- und Südamerika” (LIST, 1851 (1841), p. 406). 
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quase todos os estreitos e canais estratégicos do mundo, tendo em suas mãos a chave que 

abre e fecha a seu arbítrio quaisquer mar e rota. Sua esquadra naval sozinha supera em 

muito as forças conjuntas de todos os outros países, se não em número de navios, pelo 

menos em força de combate26 (LIST, 1850 [1839], p. 107; 1983 (1841), p. 38). Por outro 

lado, uma vez dotada de uma poderosa frota naval, os alemães terão diante de si não 

apenas um vasto mercado nas Américas, mas também a possibilidade de fundar colônias 

nesses territórios, o que aumentaria ainda mais o intercâmbio comercial com a região. 

Para isso, segundo List, era necessário procurar ganhar a simpatia da população e dos 

governos desses países, e especialmente auxiliar-lhe na consecução da segurança, 

administração e ordem públicas. 

Aqui, sim, há um grande e rico mercado de manufaturados a ser 

conquistado; quem conseguir estabelecer relações comerciais aqui 

poderá manter a posse delas para sempre. Esses países, desprovidos de 

suficiente força moral própria para atingir alto estágio de civilização, 

para implantar bons sistemas de governo e dotá-los de estabilidade, 

chegarão sempre mais à convicção de que devem ser ajudados de fora, 

ou seja, pela imigração. Nessas regiões, os ingleses e os franceses são 

odiados por sua arrogância, e também devido ao ciúme pela própria 

independência – ao passo que os alemães são alvo de estima pelas 

razões opostas. Eis porque os Estados do Zollverein devem dispensar o 

máximo de atenção a esses países27 (LIST, 1983 (1841), p. 287). 
 

 Uma vez que os produtos oriundos das regiões de clima tropical são pagos 

sobretudo com os produtos manufaturados provenientes das zonas temperadas, e portanto 

o consumo dos primeiros depende das vendas destes últimos, toda nação manufatureira 

deve procurar estabelecer relações mercantis diretas com os países tropicais. Além do 

mais, com a emancipação das colônias espanholas e portuguesas na América do Sul e nas 

Índias Ocidentais, não é nem necessário dispor de colônias nessas regiões para operar o 

intercâmbio comercial. Como os mercados desses países emancipados são livres, toda 

nação manufatureira dotada de bem equipada frota marítima pode manter comércio direto 

com eles. No entanto, uma vez que esses países só poderão produzir grandes quantidades 

                                                           
26 Die Handelsmarine, die Küstenschifffahrt und die Fischerei erzeugten eine mächtige Kriegsmarine, 

welche überrall die wichtigsten Inseln und die Zugänge zu allen Meeren und Flüssen eroberte, und das 

Manufakturamarktgebiet der Nation erweiterte (LIST, 1850 [1839], p. 107). 
27 “Hier ist ein ganz neuer und reicher Manufakturwarenmarkt zu erobern; wer hier feste Verbindungen 

angeknüpft hat, kann für alle Zukunft im Besitz derselben bleiben. Diese Länder, ohne eigene moralische 

Kraft, sich auf einen höheren Standpunkt der Kultur zu erheben, wohlgeordnete Regierungen einzuführen 

und ihnen Festigkeit zu verleihen, werden mehr und mehr zur Überzeugung gelangen, daß ihnen von außen 

— durch Einwanderung — Hilfe kommen müsse. Hier sind die Engländer und Franzosen wegen ihrer 

Anmaßlichkeit und aus Eifersucht für die Nationalindependenz verhaßt, die Deutschen aus dem 

entgegengesetzten Grunde beliebt. Diesen Ländern sollten also die Vereinsstaaten die angestrengteste 

Aufmerksamkeit widmen” (LIST, 1841, p. 408-409). 
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de produtos coloniais e consumir artigos manufaturados em grande escala se reinar neles 

um clima de prosperidade e moralidade, de paz e sossego, de ordem na lei e tolerância 

religiosa, é imperativo que os Estados Zollverein unam suas forças e assegurem-lhes a 

criação de instituições que favoreçam tal estado de coisas (LIST, 1983 (1841), p. 277). 

  No que concerne à Ásia, List é também categórico ao afirmar que, deixando-se de 

lado os conflitos territoriais, os interesses dinásticos, monárquicos, aristocráticos e 

religiosos, não se pode ignorar que as nações européias têm diante de si um continente 

em que a maior parte de seu território está abundantemente dotado pela Natureza para 

fornecer às nações manufatureiras da Europa grandes quantidades de matérias-primas e 

artigos de primeira necessidade de todos os tipos, abrindo-se, em troca, seus mercados 

ilimitados aos manufaturados europeus. Com efeito, continua List, por mais que tenha 

êxito os atuais esforços das potências européias no sentido de relegar por muito tempo a 

segundo plano a Questão do Oriente, este problema sempre voltará de novo, com maior 

intensidade, urgindo-se a intervenção e a tutela da Europa (LIST, 1983 (1841), p. 280). 

Segundo List, é natural que quanto mais os países não que a civilização das nações 

bárbaras e dos países dilacerados pela anarquia interna constitui uma tarefa que oferece a 

todos vantagens iguais28 (LIST, 1983 (1841), p. 277-280). Assim, conclui List, 

Toda vez que a deteriorada civilização da Ásia entra em contato com a 

fresca atmosfera da Europa, desfaz-se em partículas; e mais cedo ou 

mais tarde a Europa sentir-se-á na necessidade de tomar sob seu cuidado 

e tutela a Ásia inteira, como a Inglaterra já fez com a Índia. Nesse 

autêntico caos de países e povos, não existe sequer uma nação que seja 

capaz de manter-se e regenerar-se. Daí que parece inevitável a 

dissolução total das nações asiáticas, e que a regeneração da Ásia só 

parece ser possível por uma infusão de força vital européia, pela 

introdução geral da religião cristã e das leis morais e da ordem 

européias, pela imigração européia, e pela introdução de sistemas de 

governo europeus29 (LIST, 1983 (1841), p. 280). 

                                                           
28 Pode-se argumentar de modo apodìtico que List figura entre os primeiros teòricos do imperialismo e do 

neocolonialismo, ainda que sob a retòrica da missào civilizadora da cultura do ocidente. Martin Sicker, 

renomado estudioso de Geopolítica, considera List o primeiro teórico dessa disciplina, mesmo antes do 

termo geopolítica ter sido inventado (SICKER, 2010, p. 44-45). Deveras, List ensinou uma geração de 

historiadores, geógrafos, cientistas políticos, jornalistas, filósofos, escritores e estadistas alemães a pensar 

em termos de Raum, o qual nào deve ser entendido aqui no mero sentido estático de área, território ou 

região, mas, em vez disso, deve ser pensado de acordo com a acepção dinãmica multidimensional de 

“campo de força”, em que os diversos organismos governamentais disputam açambarcar maior espaço 

territorial como forma de aumentar seu poder político. Por conseguinte, nele a Geografia entra no rol das 

Ciências do Estado, na medida em que subsidia informações fundamentais necessárias às políticas 

estratégicas do governo. 
29 “Ueberall wo die vermoderte Kultur Asiens mit der frischen Luft von Europa in Berührung kommt, 

zerfällt sie in Atome, und Europa wird über kurz oder lang sich in die Notwendigkeit versetzt sehen, ganz 

Asien in Zucht und Pflege zu nehmen, wie bereits Ostindien von England in Zucht und Pflege genommen 

worden ist. In diesem ganzen Länder- und Völkerchaos findet sich keine einzige Nationalität, die der 

Erhaltung und Wiedergeburt wert oder fähig wäre. Gänzliche Auflösung der asiatischen Nationalitäten 

scheint daher unvermeidlich und eine Wiedergeburt Asiens nur möglich zu sein vermittelst eines Aufgusses 
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          Segundo List, a troca de produtos manufaturados das zonas temperadas por 

produtos tropicais das zonas tórridas é o exemplo mais emblemático das vantagens 

advindas da divisão cosmopolítica do trabalho, bem como da cooperação recíproca 

instaurada pelo comércio internacional. É óbvio que tal intercâmbio comercial deixa os 

países tropicais em um estado de dependência para com os países temperados. No entanto, 

para List, essa dependência não seria prejudicial. Na verdade, em seu entendimento, ela 

desapareceria à proporção que mais países temperados aumentassem seu potencial 

manufatureiro, comercial e naval. Em tais circunstâncias, elevar-se-á, sobremodo, a 

demanda por produtos tropicais, de sorte que todos os países envolvidos no comércio 

internacional enriquecerão. Nesse sentido, tal como David Ricardo e sua teoria das 

vantagens comparativas, List considera a troca de bens manufaturados dos países de clima 

temperado com os produtos tropicais das zonas tórridas como uma forma de comércio em 

que todos são igualmente beneficiados30 (LIST, 1983 (1841) p. 134; HIRST, 1909 (1841), 

p. 308-310). 

 Conforme List, quatro estágios distintos podem ser reconhecidos no que tange o 

desenvolvimento econômico das nações por meio do comércio internacional. No 

primeiro, a agricultura doméstica é promovida pela importação de bens manufaturados e 

                                                           
europäischer Lebenskraft, durch allmähliche Einführung der christlichen Religion und europäischer Sitte 

und Ordnung, vermittelst europäischer Imigration [=Einwanderung] und europäischer, 

Regierungsbevormundschaftung” (LIST, (1851) 1841, p. 397-398). 
30 Nota-se que, antes de Ricardo e List, Dietrich Hermann Hegewisch (1746-1812), o eminente historiador 

e professor da Universidade de Kiel, publicara no final do século XVIII dois artigos no Berlinische 

Monatsschrift e, posteriormente, na Historische, Philosophische, und Literarische Schriften, intitulados 

"Welche von den europaischen Nazionen hat das Merkantilsystem zuerst vollständig in Ausübung 

gebracht? (Qual das nações européias levou a cabo o primeiro Sistema Mercantil ao exercício pleno?, 

1792) e Über den wahren Grundsatz der Handelsgesetzgebung, und ueber die Vorbereitungsmittel, das 

Handelsverkehr unter allen Volker zum möglich höchsten Grade zu erweitern und zu beleben (Sobre o 

verdadeiro princípio da legislação comercial, e meio de preparação minucioso para expandir e vivificar o 

comércio entre todos povos ao mais alto grau possível, 1792), em que ataca veemente toda e qualquer 

forma de ação estatal intervencionista. Ao comparar a prática mercantilista com a prosperidade advinda da 

economia política inglesa, Hegewisch declarava que a doutrina do livre mercado é a forma mais rápida e 

lucrativa de promover o crescimento econômico dos Estados Alemães. Do mesmo modo, ele argumentava 

que o Estado deveria importar aqueles bens que são mais dispendiosos de serem produzidos internamente. 

Sem grandes pormenores, seu raciocínio partia do pressuposto de que se fossem abolidas todas as medidas 

protecionistas, outros Estados poderiam se beneficiar das vantagens oferecidas pelo comércio internacional, 

já que nas relações comerciais todas as nações saem ganhando. Ademais, em seu modo de ver, a supressão 

de todas as fronteiras nacionais permitiria a livre circulação não somente de mercadorias, mas 

principalmente de mão-de-obra. Nesse caso, os indivíduos desempregados em um país poderiam migrar 

para outro em busca de melhores condições de vida. Por outro lado, o comércio livre e universal levaria à 

situação em que cada país produziria os bens para os quais a natureza melhor lhes preparou, o que 

estimularia, por seu turno, o comércio entre todas as regiões do mundo e contribuiria sobremaneira para 

elevar o nível de vida de todos os seres humanos (HEGEWISCH, 1801, p. 152-153; KLEINGELD, 1999, 

p. 519-520). 
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pela exportação de matérias-primas e gêneros alimentícios. Na segunda, a manufatura 

autóctone se desenvolve juntamente com a importação de bens provenientes do exterior. 

Na terceira, a manufatura nativa supri grande parte do mercado interno nacional. No 

quarto, grandes quantidades de bens manufaturados domésticos são exportados, ao passo 

que matérias-primas e produtos agrícolas passam a ser importados. Com efeito, o 

progresso se realiza plenamente quando a nação é suficientemente rica e poderosa a ponto 

de exportar manufaturados, importar matérias-primas e consumir produtos tropicais 

(LIST, 1909, p. 310-311). 

 

 

Considerações finais 

 

         Mesmo adquirindo estatuto de ordenamento jurídico internacional por meio do 

Tratado de Utrecht (1713), os Estados neutros viram seu direito à liberdade de comércio 

e navegação ser continuamente violado ao longo do século XVIII. As guerras conduzidas 

de forma ininterrupta pela França e pela Inglaterra frustravam todos os tratados de 

neutralidade, uma vez que, amiúde, seus conflitos envolviam direta ou indiretamente 

todas os demais reinos, principados e monarquias da Europa. Como exposto acima, ao 

mesmo tempo em que se descumpria explicitamente dos acordos internacionais relativos 

ao direito de neutralidade, diversos autores buscaram salvaguardar o comércio 

internacional inclusive desconstruindo uma mentalidade negativa historicamente 

difundida a seu respeito.  Até então era pensamento comum a idéia de que no comércio 

exterior sempre um país se beneficiava em detrimento de outros. Outrossim, acreditava-

se que um Estado somente podia tornar-se rico e poderoso à medida que os demais se 

tornavam pobres e fracos. Deu-se ênfase às teorias de Hume e List, pois ambos expuseram 

de modo claro as vantagens recíprocas advindas do comércio internacional e mostraram 

irrecorrivelmente que nenhuma nação poderá prosperar enquanto todos os seus vizinhos 

forem reduzidos à indigência. Por conseguinte, a partir de meados do século XVIII, o 

processo de institucionalização do direito à liberdade de navegação e comércio - fins 

últimos do direito de neutralidade - desenvolveu-se em paralelo à moderna teoria do 

comércio internacional, a qual veio reforçar a importância de se instaurar um estado de 

paz e concórdia para universalização do bem-estar e da prosperidade para todas as nações. 
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