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INTRODUÇÃO: UMA VISÃO GERAL

Comerciantes por natureza
Muito do sangue que corre nas nossas veias, de nós brasileiros, é de origem portuguesa. Temos também sobrenomes 
italianos, alemães, franceses, poloneses, japoneses, árabes, russos, chineses, tupis-guaranis (deveríamos ter também 
sobrenomes africanos, mas ao serem trazidos para aqui, os escravizados foram obrigados a deixar para trás seus no-
mes de origem), porém são raros os brasileiros que não têm antepassados portugueses. No nosso DNA carregamos 
essa herança portuguesa, ainda que isso hoje passe despercebido pela maioria dos brasileiros.

O comércio, sem dúvida, faz parte desse DNA.

Portugal descobriu o Brasil em pleno mercantilismo. As nações buscavam acumular ouro, como padrão de riqueza. 
E o comércio era então a principal via dessa acumulação. As grandes navegações portuguesas avançaram pela costa 
ocidental da África na busca de ouro. Vencido o Cabo das Tormentas e seu gigante Adamastor, e não se explorando 
ouro nas quantidades desejadas, os portugueses encontraram nas especiarias das Índias (no cravo, na canela) um co-
mércio tão lucrativo que, mesmo quando apenas um terço da frota retornava, os lucros obtidos eram suficientes para 
deixar muito bem os sobreviventes e os parentes daqueles que haviam perdido a vida nos longos meses de navegação.

A costa do Brasil recém-descoberto foi vasculhada em busca do ouro. Portugueses que para aqui vieram nunca 
desistiram dessa procura, que somente foi bem-sucedida no finzinho do século XVII, nas futuras Minas Gerais. 
Enquanto o metal permanecia escondido, explorava-se o que havia próximo da costa – o pau-brasil. Milhões de 
árvores foram cortadas, para aproveitamento da madeira e dela se extrair uma tinta vermelha, cor das roupas dos no-
bres europeus. Nenhuma preocupação com a natureza ou a sustentabilidade, obviamente, como era usual na época. 
Ainda no Brasil seiscentista era preciso entrar 20 quilômetros mata adentro para se encontrar o pau de tinta, pois as 
árvores junto à costa foram quase todas cortadas. E para tal, era preciso a colaboração dos indígenas. Muito escambo 
em troca da madeira. Exímios construtores de canoas (com um só tronco, eram capazes de fazer embarcações que 
enfrentavam a virada das marés transportando mais de 20 pessoas), aprendia-se ou aprimorava-se com os indígenas 
técnicas de aproveitamento da madeira. O Brasil logo se tornou um bom lugar para os reparos navais.

Passada a febre das especiarias, surgiu uma outra, a do açúcar, produto – antes de exclusivo uso medicinal – que 
revolucionou a culinária europeia no início da Idade Moderna. A capitania de Itamaracá e o recôncavo baiano logo 
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foram vistos como regiões produtoras promissoras, ca-
pazes de produzir um açúcar de qualidade semelhante 
ao da Ilha da Madeira.

As lavouras e os engenhos precisavam de braços para o 
trabalho. Os indígenas escravizados não se prestavam 
para tal. Ao serem aprisionados, preferiam a morte. E 
contavam com a proteção dos jesuítas e da própria lei. 
Portugal, com seus 3 milhões de pessoas, não tinha gen-
te suficiente para colonizar a nova terra. A escassez de 
mão de obra masculina já era grande, com as perdas nas 
grandes navegações, e faltavam braços para cultivar até 
mesmo o campo em Portugal, que, por isso, vivia crises 
no fornecimento de alimentos.

A exploração de mão de obra escravizada africana já se 
tonara comum em parte da Europa. Uma rede de co-
mércio de pessoas se estabeleceu na costa ocidental da 
África e por cerca de 350 anos estima-se que mais de 12 
milhões de pessoas foram aprisionadas e levadas à força, 
principalmente para as Américas, sendo mais de 4 mi-
lhões para o Brasil. O tráfico negreiro (comércio e trans-
porte) se tornaria, infelizmente, a atividade econômica 
mais lucrativa entre as colônias americanas e africanas, 
chegando a se transformar em atividade autônoma da 
própria coroa portuguesa, que monopolizava o comér-
cio de bens essenciais, como o tabaco e a aguardente – 
usados como moeda de troca no comércio.

Os principais traders do açúcar na Europa eram os ho-
landeses. Mas os principais fornecedores eram os portu-
gueses (posteriormente também os franceses, espanhóis 

e ingleses). Financistas judeus de origem portuguesa, que 
foram se abrigar em Amsterdã a partir de 1530, devido 
a perseguições que causaram uma nova diáspora na Pe-
nínsula Ibérica (muitas estimativas apontam que cerca de 
30% da população portuguesa e espanhola eram de ju-
deus, nessa época), contribuíram para a formação de um 
mercado financeiro lastreado no comércio do açúcar.

A descoberta do ouro pelos bandeirantes paulistas nos 
afluentes do Rio das Velhas sacudiu a colônia e o pró-
prio reino a partir de 1690. Por um período, barreiras 
tiveram de ser criadas para que não houvesse um esva-
ziamento populacional de outras regiões da colônia, e 
mesmo do reino, impedindo que as pessoas corressem 
para as Minas Gerais em busca do almejado ouro. A 
busca se profundou pelo interior de Goiás, até Mato 
Grosso. Onde havia apenas picadas e trilhas indígenas 
foram abertas estradas para passagem de tropas de mulas. 
Ao longo dos caminhos, criavam-se pontos de apoio, com 
produção de alimentos. Surgia assim uma pecuária leitei-
ra e uma manufatura do couro. A necessidade de mão de 
obra intensificou o tráfico negreiro. E para evitar a ação 
de bandoleiros, corsários, piratas, a coroa teve de investir 
mais na segurança da colônia. O principal centro admi-
nistrativo foi transferido da Bahia para o Rio de Janeiro. 

A euforia do ouro e das pedras preciosas durou apro-
ximadamente cinquenta anos. Aluviões foram se esgo-
tando e a produção passou a declinar. A região de Vila 
Rica de Ouro Preto, que chegara a abrigar quase 80 mil 
pessoas, não tinha mais que 6 mil pessoas quando os 
inconfidentes mineiros tramaram pela criação de uma 
república independente na província, em 1789. 

Pau-Brasil
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A colônia do açúcar, do algodão, do couro, do pau-bra-
sil, do ouro e das pedras preciosas seria sacudida outra 
vez em 1808 com a fuga da família real portuguesa para 
o Brasil, acossada pelas tropas napoleônicas. Uma corte 
europeia quase inteira iria se transferir de Lisboa para o 
Rio de Janeiro, envolvendo de 10 mil a 15 mil pessoas 
(somente de tripulantes havia cerca de 7 mil). 

O primeiro ato do príncipe regente, D. João, ao chegar 
ao Brasil foi a abertura dos portos brasileiros às nações 
amigas. Se antes os navios que saíssem ou chegassem ao 
Brasil tinham que passar por Lisboa ou Porto, em Por-
tugal, tal obstáculo desapareceu. O comércio da colônia 
com o exterior (leia-se Inglaterra e Holanda) se multi-
plicou por 20 em uma rapidez extraordinária. Defuntos 
nobres passaram a ser enterrados em caixões importa-
dos. Trigo, produzido na Europa, finalmente chegaria à 
colônia. Chás da Ásia, idem.

O declínio da produção de ouro nas Minas Gerais per-
mitiu que terras até então proibidas no Vale do Paraíba 
fossem liberadas para uso e ocupação. Produtores de ali-
mentos nas minas foram brindados com sesmarias lá e 
aos poucos substituíram as matas por fazendas de café. 
A necessidade de braços para lavoura cafeeira acentuou 
o tráfico negreiro. Nivelada à categoria de reino por D. 
João, a antiga colônia prosperava com base no café, no 
açúcar, no algodão, na mineração, no tráfico negreiro.

A VINDA DA FAMÍLIA REAL PARA O 
BRASIL E AS TROCAS COMERCIAIS 
ENTRE BRASIL E PORTUGAL

Com a assinatura da Carta Régia de Abertura dos Por-
tos às Nações Amigas, em 28 de janeiro de 1808, o pac-
to colonial até então vigente, segundo o qual o comércio 
exterior orientava-se para a metrópole e através dela para 
outros países, especialmente a Inglaterra, foi rompido e 
assim foram dados os primeiros passos na direção de uma 
autonomia para as atividades comerciais e econômicas. 

Entretanto, de fato essa iniciativa atendia, em primeiro 
lugar, aos interesses da Grã-Bretanha, em vista do com-
prometimento assinado por Portugal, em Convenção 
Secreta assinada em 22 de outubro de 1807, que favore-
cia o exclusivo comércio com aquela nação. 

Nesse contexto, também foi definida a isenção do paga-
mento de direitos aduaneiros às importações vindas das 
cidades de Lisboa e do Porto. 

Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, tor-
nando-o centro administrativo do Império, importan-
tes medidas administrativas, econômicas e culturais fo-
ram implementadas, conferindo novas condições à vida 
colonial, especialmente no Rio de Janeiro. A transferên-
cia de um significativo contingente de pessoas e de novas 
atribuições, implicava a necessidade de adequação de um 
espaço para atender à nova realidade. A cidade do Rio 
de Janeiro foi palco de várias iniciativas culturais e cien-
tíficas como a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional, os 
primeiros periódicos, as instituições médicas e de ensino. 

Destacamos, igualmente, a criação da Real Junta do Co-
mércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, nesse mes-
mo ano, para regulamentar e fiscalizar essas atividades. 

Foi assinado, em 19 de fevereiro de 1810, o Tratado de 
Amizade e Aliança entre os muito altos e muito podero-
sos senhores, o Príncipe Regente de Portugal e o El-Rey 
do Reino Unido da Grande Bretanha e Irlanda, pelo qual 
os navios ingleses passaram a ter acesso irrestrito aos por-
tos portugueses, e os produtos ingleses receberam uma 
tarifa alfandegária bastante favorável (15%), inferior à ta-
xada às mercadorias dos demais países. E a Grã-Bretanha 
tinha direito à reexportação de mercadorias coloniais. 

Em 1814, outro dispositivo, a Carta Régia da Abertura 
dos Portos Brasileiros ao Tráfico Mundial, extinguiu al-
guns aspectos do documento da Carta de Abertura dos 
Portos, de 1808, possibilitando a circulação de embarca-
ções de qualquer bandeira nos portos brasileiros.

A transferência da Corte e a indicação de uma maior li-
berdade comercial, com o fim do pacto colonial foram 
importantes estímulos econômicos para o comércio 
com o exterior: 

• 1812 – exportação 4.000 contos de réis/importação 
2.500 réis.

• 1816 – exportação 9.600 réis/importação 10.300 réis.

Posteriormente, pela Carta de Lei de 16 de dezembro 
de 1815, que criou o Reino Unido de Portugal, Brasil 
e Algarves, a cidade do Rio de Janeiro foi transformada 
em capital do Reino. 

Para as primeiras décadas do século XIX, os dados sobre 
as relações comerciais entre Brasil e Portugal são poucos 
e encontram-se dispersos em distintos suportes docu-
mentais. Em matéria publicada na edição de 1837 de A 
review, financial, statistical, commecial, of the Empire of 
Brazil and its resources, foram publicados os seguintes 
valores sobre a exportação para Portugal:
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O COMÉRCIO DA INDEPENDÊNCIA 
À PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA – 
1822 A 1888/89

A partir da década de 1820, vivenciou-se importantes 
eventos de caráter político, que foram de grande de im-
pacto nas atividades econômicas e comerciais. Iniciou-
-se com a Independência do Brasil, em 7 de setembro 
de 1822, e o retorno de D. João VI para a metrópole 
portuguesa. Ainda nesse período, foi promulgada uma 
portaria segundo a qual a execução de ordens oriundas 
de Lisboa se daria somente com o consentimento do im-
perador D. Pedro I. 

No cenário das exportações brasileiras, os registros exis-
tentes revelam que as exportações em 1820, para Portu-
gal, representavam 100% do volume total exportado, e, 
em 1830, eram de apenas 7,5%. 

Os relatórios sobre as atividades econômicas e comer-
ciais produzidos no período, indicam a realização de 
volumosos empréstimos externos (3 milhões libras es-
terlinas) e um processo de endividamento externo. 

Em 29 de agosto de 1825, o “Tratado de paz e aliança 
concluído entre D. João VI, e o Seu Augusto Filho D. 
Pedro, Imperador do Brasil”, reconhece o Brasil na cate-
goria de Império independente, estabelece que súditos de 
ambas as nações serão considerados e tratados nos respec-
tivos estados e seus direitos, suas propriedades religiosa-
mente guardadas e protegidas, e restabelece as relações de 
comércio entre ambas as nações, brasileira e portuguesa, 
pagando reciprocamente todas as mercadorias 15% de di-
reitos de consumo provisoriamente, ficando os direitos de 
baldeação e reexportação da forma praticada anteriormente. 

Entre os anos de 1820 e 1830, as exportações totaliza-
ram 243.263 contos de réis, tendo como principais pro-
dutos de exportação: açúcar (32,2%), algodão (20,0%), 
café (18,6%), peles e couros (13,8%). 

Comércio entre Brasil e Portugal – Exportação
Ano Valor total em libras
1806 3,535,000
1819 1,840,000

Fonte: A review, financial, statistical, commecial, of the Empire of Brazil and 
its resources: together with a suggestion of the expediency and mode of admit-
ting, Brazilian and other foreign sugars into Great Britain for refining and 
exportation. 1837.

............................................................................

Em 19 de maio de 1836, foi assinado o “Tratado de 
commercio e navegação entre a Rainha a Senhora Dona 
Maria II e Dom Pedro II, Imperador do Brazil”, que bus-
cou consolidar as relações políticas, promover e ampliar 
as da navegação e comércio em mútua vantagem de am-
bos os Estados, e de seus respectivos súditos, e alcançar 
os fins que se buscara com a ratificação do Tratado de 29 
de agosto de 1825. O Tratado de 1836 foi aprovado pela 
Comissão Diplomática das Cortes brasileiras, mas não 
foi ratificado tendo em vista a rejeição da Câmara dos 
Deputados em agosto de 1836.

Em 1836, a Câmara dos Deputados, no Rio de Janei-
ro, rejeita os tratados comerciais até então estabelecidos 
com as nações amigas, tendo em vista a avalição negati-
va, especialmente em função das taxas alfandegárias pra-
ticadas. Tais taxas impactavam fortemente no comércio 
e nas exportações. Em 1835, o total de exportações bra-
sileiras foi de 41.442 contos de réis e o de importações 
de 41.196 contos de réis. As exportações para Portugal 
neste ano foram:

Quantidades das principais mercadorias expor-
tadas de Pernambuco para portos portugueses – 

1835
Portos de 
 destino

Sacas de  
algodão

Sacas de  
açúcar

Lisboa 31 279
Porto 151 89

Fonte: A review, financial, statistical, commecial, of the Empire of Brazil and 
its resources: together with a suggestion of the expediency and mode of admit-
ting, Brazilian and other foreign sugars into Great Britain for refining and 
exportation. 1837.

Especiarias
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Conforme os dados e registros localizados sobre as ex-
portações brasileiras no século XIX, e especialmente 
sobre os produtos exportados para Portugal, percebe-se 
uma ampliação dos valores exportados e uma maior di-
versidade de produtos, como indicam as notícias estatís-
ticas publicadas na imprensa sobre o ano de 1838: 

Exportação para Portugal e suas possessões - 1838
Gêneros Quantidade

Açúcar 5.748 caixas
Açúcar 4.993 feixos
Açúcar 2.419 sacos

Café 21.033 sacas
Café 210 barricas

Aguardente 2.029 pipas
Arroz 22.942 sacos

Couros 69.015
Chifres 43.623

Meios de sola 292
Farinha 6.130 sacas
Fumo 659 rolos

Coçoeiras 2.978
Tábua de lei 800

Tábua de lei - coçoeiras 2.979
Fazendas 3.933 volumes (para África)

Fonte: Noticias estatisticas. Commercio do Brasil com Portugal.  
O Despertador, Rio de Janeiro, n.223, p.2, 29 de dezembro de 1838.   

As informações indicam que, a partir da década de 40 do 
século XIX, ocorreu um aumento significativo do volume 
da produção do café, crescendo 206%. Tal crescimento 
impactou, também, na pauta e volume das exportações. 
Entre 1930 e 1940 as exportações totalizaram 327.339 
contos de réis, sendo 43,8% deste total representado pela 
exportação do café. Outros produtos igualmente impac-
taram na pauta de exportações, como o açúcar (24,0%), o 
algodão (11,0%), as peles e couros (7,9%).

Em 1847, foram efetivamente anulados os artigos do 
tratado de 1825, que favoreciam os produtos ingleses 
com a taxa de 15%. 

De acordo com Paulo Roberto de Almeida (2017), ana-
lisando os dados referentes à importação e à exportação 
entre Brasil e Portugal, percebemos um processo de 
crescimento em ambas as pautas comerciais: 

............................................................................

Na década de 1850, a Grã-Bretanha ainda era o prin-
cipal parceiro comercial, principalmente na pauta das 
exportações brasileiras. Nessa época, as exportações 
para os Estados Unidos começaram a ser bastante signi-
ficativas, chegando a 32,4% do total exportado. Ainda 
segundo Paulo Roberto de Almeida, em 1855, as expor-
tações para Portugal representavam somente 5,9% do 
total exportado.

Em termos de produtos, entre 1860 e 1870, as vendas 
de café ainda apresentavam os percentuais mais expres-
sivos na pauta das exportações brasileiras,  – 28.977 mil 
sacas de 60 kg de café  – representando uma receita de 
149.471 mil libras esterlinas. 

As exportações para Portugal foram se diversificando, 
em termos de produtos, mas, entre os anos de 1870 e 
1873, ainda traduziam 5,8 % do total exportado.

Os Mappas estatísticos do commercio e navegação do 
Porto do Rio de Janeiro, para 1879-1880, apresentam 
interessantes registros sobre a reexportação para Portu-
gal entre 1878 e 1879:

Comércio exterior com países de maior intercâmbio, 1843-1901  
(valor em £)

Portugal

Ano Importações
% sobre 

total
Exportações

% sobre 
total

1843 453.167 8,0 344.930 7,5

1853 658.597 6,6 342.900 4,2

1863 653.874 6,0 844.249 6,3

1873 1.302.917 8,0 1.388.673 6,2

1901 1.386.820 6,5 244.549 6,0

Fonte: Almeida, Paulo Roberto de. Formação da diplomacia econômica no 
Brasil: as relações econômicas internacionais no Império.  Brasília: FUNAG, 
2017. p.239. 

............................................................................

Mapa de reexportação - Exercício 1878-1879

Mercadorias Quantidades Valores em réis

Carnes ensacadas 96 kg 77$340

Bebidas alcóolicas e licores 56 litros 90$000

Chales, lenços e mantas 100 kg 266$700

Pano de algodão cru, liso 30.970 kg 36:550$430

Cordoalha, barbante 821 kg 387$400

Máquinas para lavoura, a vapor 12:345$400

Fonte: Mappas estatísticos do commercio e navegação do Porto do Rio de Janeiro. Exercício de 1879-1880.
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Na década de 1880, a pauta de exportações apresenta-
va como produtos em destaque, além do café, a borra-
cha. Nesse período, os investimentos estrangeiros, em 
mineração, em bancos comerciais, em ferrovias e apa-
relhamento de portos, eram principalmente de origem 
inglesa, e alcançaram, em 1884, o total de 24,9 milhões 
de libras esterlinas. 

Tendo em vista a representatividade do café na pauta de 
produção e exportação, e a dinâmica importante da imi-
gração nessa época, foi fundada a Sociedade Promotora 
da Imigração, destinada a promover a vinda de mais imi-
grantes para as fazendas cafeeiras. 

Ainda nos últimos anos do Império, foram adotadas al-
gumas medidas de caráter mais protecionista para as ati-
vidades econômicas no país, como a Tarifa João Alfredo, 
que era uma tarifa que buscava acompanhar a variação 
cambial e aumentar a taxa aplicada sobre os manufatu-
rados estrangeiros. Assim como foram suprimidas as ta-
xas sobre alguns produtos químicos importantes para a 
agricultura, e medidas em favor do setor têxtil nacional.

Analisando as pautas de exportações brasileiras na dé-
cada de 1880, encontramos registros que indicam uma 
maior diversidade de produtos exportados diretamente 
para Portugal, como podemos acompanhar nas tabelas 
abaixo:

Exportação direta – Exercício 1880-1881

Produtos Valores em réis

Aguardente 12:181$810

Algodão 1:094$400

Açúcar 3:083$728

Café 5.007:310$733

Carnes 803$100

Esteiras 1:418$000

Farinha 5:944$960

Fumo 11:235$009

Erva mate 394$422

Jacarandá 6:405$277

Madeiras de construção 2:665$090

Piassava 2:100$000

Diversos 9:111$160
Fonte: Mappas estatísticos do commercio e navegação do Porto do Rio de 
Janeiro. Exercício de 1880-1881.

Exportação direta – Exercício 1881-1882
Produtos Quantidades Valores em réis

Aguardente 45.810 litros 16:236$979
Arroz 449 kg 62$880
Açúcar 49.532 kg 8:884$701
Café 6.302.091 kg 2.281:403$800
Couros em cabelo 984 kg 492$090
Esteiras para forrar navios 43 centos 602$000
Farinhas 6.069,5 kg 371$080
Fumo em charutos 189 centos 568$555
Fumo em cigarros, picado 7.296,5 kg 2:601$954
Goma (polvilho) 2.553 kg 1:112$040
Erva mate 1.053,5 kg 219$455
Jacarandá 77.835 kg 4:858$856
Madeiras de construção 775$000
Diversos 22:874$600
Fonte: Mappas estatísticos do commercio e navegação do Porto do Rio de 
Janeiro. Exercício de 1881-1882.

Exportação direta – Exercício 1882-1883
Produtos Quantidades Valores em réis

Aguardente 41.281 litros 9:765$117
Algodão 1 kg $300
Arreios para animais 160$000
Arroz 9.837 kg 1:616$800
Açúcar 119.924 kg 25:175$195
Café 9.586.114 kg 2.934:063$329
Carnes preparadas 2.340 kg 1:000$400
Cereais (cangica) 25 kg 8$000
Cerveja 8 litros 12$000
Couros e peles curtidas 3.750 kg 1:875$000
Couros em cabelo 2.207 kg 1:655$250
Correias 20$000
Doces 2.484 kg 2:689$900
Farinhas 49.225 kg 2:789$082
Frutas 305 kg 62$000
Fumo em charutos 17 centos 51$000
Fumo em cigarros, picado 22.435 kg 11:917$860
Gomas (polvilho) 1.059 kg 550$920
Erva mate 268 kg 75$800
Jacarandá 117.620 kg 7:086$000
Lã em bruto 172 kg 100$000
Legumes 130 kg 22$000
Louça de barro 60 kg 30$000
Madeiras de construção 2:449$588
Peixes 900 kg 18$000
Prata em barra 3.722 gramas 148$880
Vinhos 100 litros 31$200
Diversos produtos 1:248$800

Fonte: Mappas estatísticos do commercio e navegação do Porto do Rio de 
Janeiro. Exercício de 1882-1883.
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De acordo com os Mappas Estatisticos do Commercio 
e Navegação do Porto do Rio de Janeiro – 1885-1886, 
a exportação para Portugal nesses anos atingiu o total 
de 215:705$036 (valores em réis), compreendendo os 
seguintes produtos: aguardente, algodão em tecidos, ar-
roz, açúcar, café pilado e café moído, carne seca, línguas 
de vaca, couros secos em cabelo, doces, farinha de man-
dioca, farinha de tapioca, flores artificiais, frutas, fumo 

Exportação direta – Exercício 1884-1885
Produtos Quantidades Valores em réis
Aguardente 92.176 litros 16:935$862
Arroz pilado 8 volumes 106$000
Açúcar branco 371.011 kg 58:521$120
Açúcar mascavo 201.026 kg 29:288$680
Açúcar refinado 1.728 kg 622$080
Bolachas e biscoitos 1 volume 26$000
Café pilado 845.961 kg 323.974$580
Carne seca (xarque) 23 volumes 559$000
Línguas de vaca 4 volumes 120$000
Cereais (milho) 3 volumes 85$000
Sola 100 volumes 600$000
Couros secos em cabelo 2.804 kg 1:881$100
Doces 73 volumes 2:509$600
Especiarias (pimenta) 1 volume 20$000
Farinha de mandioca 44.780 kg 2:328$560
Tapioca 161 kg 32$200
Frutas 140$000
Fumo em corda 15.616 kg 8:233$156
Fumo em charutos 82 centos 246$000
Fumo em cigarros 76 kg 114$000
Fumo desfiado 220 kg 231$000
Fumo em rapé 12 kg 32$400
Erva mate 15 volumes 150$000
Jacarandá em couçoeiras 144.459 kg 9:109$603
Legumes (feijão) 5 volumes 45$000
Madeiras de construção 408 couç. 4:231$869
Peixe em salmoura 1 volume 50$000
Prata em barra 3.500 gramas 140$000
Tinturas medicinais 27 volumes 1:200$000
Vinagre 1 volume 40$000

Fonte: Mappas estatísticos do commercio e navegação do Porto do Rio de Janeiro. Exercício de 1884-1885.

em corda, fumo em charutos, fumo em cigarros, fumo 
desfiado, polvilho de mandioca, erva mate, jacarandá, 
madeiras de construção, paina de seda, pau-brasil, prata 
em barra, tinturas medicinais, tucum, e licores. O prin-
cipal elemento dessa pauta foi o café pilado, represen-
tando 101:017$200 (valores em réis), sendo seguido 
pelo açúcar branco, com 42:398$780 (valores em réis). 

............................................................................
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Exportação direta – Exercício 1886-1887
Produtos Quantidades Valores em réis
Aguardente 31.807 litros 5:962$000
Algodão em tecidos 1 volume 10$000
Açúcar branco 2.053 kg 554$200
Açúcar mascavo 525 kg 101$000
Açúcar refinado 2.584 kg 930$240
Aves de canto e luxo 2 [um] 45$000
Café pilado 2.662.352 kg 1.514:408$700
Café moído 50 kg 30$000
Carnes preparadas - seca (xarque) 16 volumes 417$000
Carnes preparadas – línguas de vaca 2 volumes 68$000
Cerveja 4 volumes 80$000
Chocolate 3 volumes 380$000
Doces 145 volumes 4:017$000
Especiarias (pimenta) 1 volume 10$000
Farinha de mandioca 11.804 kg 590$200
Farinha de sagú 20 kg 4$000
Farinha de tapioca 118 kg 22$000
Flores artificiais 1 volume 20$000
Frutas 80$000
Fumo em corda 20.338 kg 11:894$000
Fumo em charutos 85 centos 255$000
Fumo em cigarros 106 kg 169$000
Fumo desfiado 142 kg 149$100
Fumo em pichoá 2.904 kg 1:742$400
Fumo em tabaco 1 kg 1$800
Erva mate 175 kg 35$000
Ervas e cascas medicinais - caroba 1 volume 50$000
Ervas e cascas medicinais - diversas 5 volumes 41$000
Legumes (feijão) 4 volumes 20$000
Madeiras de construção - couçoeiras 40 [um] 309$000
Madeiras de construção - tóros 3 [um] 75$000
Melaço 1 volume 10$000
Ouro em moeda 8:000$000
Paina de seda 2 volumes 40$000
Tinturas medicinais 22 volumes 620$000
Vinhos e licores – vinho de uva 1 volume 80$000
Vinhos e licores – licores 2 volumes 20$000
Diversos produtos não especificados 15 volumes 1:754$000

Total: 1.553:018$840
Fonte: Mappas estatísticos do commercio e navegação do Porto do Rio de Janeiro. Exercício de 1886-1887.

Para os anos de 1886-1887, as exportações para Portu-
gal alcançaram valores bem mais expressivos, totalizan-

do 1.553:018$840 (valores em réis), como podemos ver 
na tabela a seguir:
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Os Mappas Estatisticos do Commercio e Navegação do 
Porto do Rio de Janeiro – anno civil de 1888, entre-
tanto, indicam uma queda no volume total alcançado 
nas exportações para Portugal, apresentando apenas 
337:126$062 (valores em réis). A pauta de produtos 
exportados ainda se manteve muito semelhante, sen-
do acrescidos alguns novos em relação ao ano anterior: 
cera animal em bruto, cereais (milho), cocos da Bahia, 
couros em cabelo/secos, erva mate, ervas, cascas e raízes 
medicinais, louça de barro, peixe seco, queijos, sabão e 
xaropes medicinais. 

O COMÉRCIO NA PRIMEIRA  
REPÚBLICA – 1889 A 1930

Logo após a proclamação da República, em 15 de no-
vembro de 1889, deu-se a saída de D. Pedro II e da famí-
lia real para o exílio em Lisboa. O reconhecimento do 
novo regime brasileiro, por Portugal, só se definiu após 
os resultados das eleições brasileiras, em 15 de setembro 
de 1890, quando foram renovadas as relações diplomá-
ticas entre Portugal e Brasil. 

Esse cenário de instabilidade e mudança política impac-
tou na economia brasileira e acelerou a crise presente e a 
baixa do câmbio da moeda brasileira, especialmente na 
praça do principal mercado para os produtos brasileiros, 
a Inglaterra. Na exportação dos principais produtos da 
pauta, o café e a borracha, a Inglaterra era então o prin-
cipal parceiro comercial, e Londres era o intermediário 
na transferência de capitais. 

Por outro lado, em 1889 já se vivenciava o crescimen-
to do processo de industrialização, o qual apresentava 
então 600 indústrias, demonstrando um crescimento 
expressivo, se comparado com o ano de 1850, com ape-
nas 50. Esse aumento da industrialização teria sido pos-
sível dado o crescimento da economia cafeeira, trazendo 
mais capitais, o fim da escravidão e a introdução de mão 
de obra assalariada e a expansão das ferrovias. 

No início dos anos 1890, o país contava com uma popu-
lação de 14.333.915 habitantes, sendo 700 mil estran-
geiros, a renda nacional era de aproximadamente 166 
milhões de libras, e o setor mais dinâmico da economia 
era o das exportações. Em 1890, o valor total alcança-
do com as exportações foi de 2.285.833 contos de réis, 
tendo como principais produtos: café, açúcar, borracha, 
algodão e peles e couros.

Após um período complicado no campo das relações 
políticas luso-brasileiras, tendo em vista a queda do re-
gime monárquico no contexto da proclamação da Re-
pública, as relações comerciais entre os países foram 
retomadas de forma mais significativa, e assim entre os 
anos de 1894 e 1895, o Brasil era o principal comprador 
de produtos portugueses. Em 1890, ao Brasil eram des-
tinados 43,13% das exportações de vinhos portugueses.

Considera-se que na dinâmica das trocas comerciais 
entre Portugal e Brasil foram importantes as questões 
como o protecionismo, sinalizando a necessidade de as-
sinatura de novos tratados comerciais. 

Portugal, buscou, assim, incrementar especialmente a 
exportação de vinhos portugueses para o Brasil, em con-
dições melhores, dada a concorrência de outros países, e 
também favorecer outros produtos portugueses (azeite, 
vinagre, sal, rolhas de cortiça, frutas verdes, frutas secas, 
cebolas, alhos, pedras mármores, produtos cerâmicos e 
objetos manufaturados). Em 14 de Janeiro de 1892 foi 
assinado um Tratado de Comércio e Navegação, que 
propunha liberdade de comércio e de navegação entre 
os dois países, mas o mesmo não fora ratificado.

Por sua vez, as pautas de exportação de produtos bra-
sileiros para Portugal, nos primeiros anos da década 
de 1890, se apresentavam bem mais diminutas, em 
comparação com a década anterior. Em 1890, foram 
exportados produtos representando o valor total de 
371:350$683 (valores em réis):
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Exportação direta – 1890
Produtos Quantidades Valores em réis

Aguardente 45.716 litros 13:567$500

Açúcar 85 kg 897$000

Café pilado 249.667 kg 162:016$700

Carne seca (xarque) 194 volumes 1:933$000

Couros salgados 4.615 kg 738$400

Doces 224 volumes 4:022$000

Farinha de mandioca 41.424 kg 3:313$960

Farinha de tapioca 45 kg 9$000

Frutas 5 volumes 95$000

Fumo em charutos 78 centos 234$000

Fumo em cigarros 12 kg 19$200

Fumo em corda 365 kg 177$700

Cascas de quina 1 volume 12$000

Jacarandá 1.000 couçoeiras 60$000

Feijão 1 volume 20$000

Madeiras diversas 2 peças 56$023

Ouro em moeda 177:800$000

Piassava 680 kg 95$200

Prata em moeda 2:000$000

Tinturas medicinais 56 volumes 3:5604000

Vários produtos 159$000

Vários produtos 565$000

Total: 
371:350$683

Fonte: Mappas estatísticos do commercio e navegação do Porto do Rio de 
Janeiro. Ano civil de 1890.

Exportação de produtos nacionais para países estrangeiros 
–1891

Produtos exportados Quantidades Valores em réis

Aguardente de cana 51.334 litros 11:933$534

Amendoim 5 volumes 20$000

Arroz 8 volumes 108$000

Açúcar 141 volumes 3:049$000

Bolachas e biscoitos 1 volume 15$000

Café pilado 29.416 kg 23:297$000

Café moído 96 kg 96$000

Carne seca (xarque) 48 volumes 1:860$000

Carne de porco salgada 1 volume 14$000

Línguas de vaca 2 volumes 120$000

Cocos da Bahia 350 [um] 35$000

Doces 803 volumes 4:346$000

Especiarias (cravo, canela, etc.) 4 volumes 110$000

Farinha de mandioca 50.000 kg 4:000$000

Farinha de tapioca 596 kg 101$200

Frutas 245$000

Fumo em charutos 788 centos 2:364$000

Fumo em cigarros 68 kg 108$800

Fumo em corda 16.800 kg 7:860$000

Fumo desfiado 306 kg 153$000

Fumo em rapé 14 kg 36$100

Erva mate 300 kg 60$000

Jacarandá em couçoeiras 13.080 kg 806$100

Legumes (feijão) 2 volumes 36$000

Ouro em moeda 57:500$000

Prata em barra 43.500 gramas 1:740$000

Prata em moeda 4:040$000

Tinturas medicinais 15 volumes 500$000

Vários artigos não especificados 50$000

Vários artigos não especificados 620$090

Fonte: Mappas estatísticos do commercio e navegação do Porto do Rio de 
Janeiro. Ano civil de 1891.

Infelizmente não encontramos registros expressivos 
sobre as exportações brasileiras para Portugal nos pri-
meiros anos do século XX, especialmente entre os anos 
de 1900 a 1910. Os valores totais exportados, em libras 
esterlinas, nesses anos foram: 

............................................................................

Exportação - 1906-1910 - Valor em 1.000 £

1906 1907 1908

6.883 6.842 6.385
Fonte: A Receita Geral para 1912.  Colaborador: Baptista, Homero. 1911.

De acordo com a obra Tratados do Atlântico Sul Portu-
gal-Brasil, 1825-2000, coordenada por Zília Osório de 
Castroe publicada em 2006, para o Brasil, em 1901 teria 

sido interessante um tratado comercial que isentasse de 
direitos, produtos como café, açúcar e cacau, e que apre-
sentasse uma pauta mínima de importação de vinhos e 
outros produtos portugueses. Entretanto, tais condições 
não seriam aceitas por Portugal, e as relações comerciais 
permaneceram segundo os parâmetros vigentes até então. 

............................................................................

............................................................................
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A partir de 1909, os dados sobre as exportações para Portu-
gal sinalizam um certo crescimento no volume exportado: 

Exportação geral para Portugal - 1909, 1910 

Mil réis, papel  Equivalente em £

1909 1910 1909 1910

2.987:035$000 2.527:479$000 187,176 168,111
Fonte: A Receita Geral para 1913.  Colaborador: Baptista, Homero. 1912.

............................................................................

De acordo com os dados da Receita Geral e do Comér-
cio Exterior, a partir do ano de 1911 esboça-se um certo 
crescimento, assim como uma diversificação dos produ-
tos exportados para Portugal, como podemos verificar 
na tabela abaixo e na tabela ao lado: 

Exportação geral para Portugal - 1911 e 1912

Mil réis, papel  Equivalente em £

1911 1912 1911 1912

5.589:895$000 2.370:639$000 2.714:763$000 1.404:817$000

Fonte: A Receita Geral para 1914.  Colaborador: Baptista, Homero. 1913.

Exportação do Brasil para Portugal 1913 - 1930

Anos Valores totais em libras £

1913 326,463
1914 415,583
1915 486,117
1916 313,600
1917 273,807
1918 554,625
1919 693,138
1920 2,049,369
1921 1,258,169
1922 1,195,832
1923 1,653,315
1924 555,340
1925 564,843
1926 395,271
1927 363,338
1928 431,028
1929 508,469
1930 418,754

Fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (MINIS-
TÉRIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO). Commer-
cio Exterior do Brasil. Foreign Trade of Brazil.  Annos 1926-1930. Rio de 
Janeiro: Officinas do Departamento Nacional de Estatística, 1933. p.41A.

Segundo Zília Osório de Castro (2006), somente a 
partir da década de 1930, no período da Segunda Re-
pública brasileira e do início do governo de Salazar em 
Portugal, é que se definiriam formalmente as relações 
econômicas entre os dois países. Nesse processo desta-
ca-se o Tratado de Comércio entre Portugal e Brasil, 
assinado em 28 de agosto de 1933, e complementado 
pelo Protocolo Adicional, datado de 1941. Esse trata-
do teria representado a implementação das proposições 
do acordo comercial, que fora proposto em 1922, mas 
não ratificado. O Tratado de Comércio entre Portugal e 
Brasil procurou estreitar relações de amizade, existentes 

Exportação de mercadorias por país de destino – Portugal   1926-1930
1926 1927 1928 1929 1930

Toneladas 
métricas

Valores em 
contos de 

réis

Toneladas 
métricas

Valores 
em contos 

de réis

Toneladas 
métricas

Valores 
em contos 

de réis

Toneladas 
métricas

Valores em 
contos de 

réis

Toneladas 
métricas

Valores 
em contos 

de réis
13.315 13.518 21.265 14.930 15.349 17.568 19.280 20.698 21.824 18.67

Fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO). Commercio 
Exterior do Brasil. Foreign Trade of Brazil.  Annos 1926-1930. Rio de Janeiro: Officinas do Departamento Nacional de Estatística, 1933. pp.28-29.

há muito, e as relações do comércio e navegação, funda-
mentado em parâmetros de cooperação, de igualdade e 
de reciprocidade de interesses.

Apresentamos, abaixo e na página ao lado, as tabelas 
representativas do movimento de exportações do Brasil 
para Portugal a partir do ano de 1926, com a identifica-
ção das mercadorias e produtos exportados: 

............................................................................

............................................................................
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Mercadorias e produtos 
Quantidades

1926 1927 1928 1929 1930
Classe I – Animais e seus produtos
Banha 43.570 kg
Adubos animais 22.200 kg 34.782 kg 53.600
Calçado 203
Carne seca em conserva 1.470 kg 9.187 kg 12.346 kg
Carne de vaca 1.336 kg 81.163 kg 50.125 kg 131.643 kg 82.579 kg
Carne seca (xarque) 2.383 kg 6.194 kg 2.156 kg 1.546 kg
Couros e suas manufaturas 235 kg
Couro curtido e sola 590 kg 1.980 kg 2.186 kg 426 kg
Couros vacuns, salgados 3.309 kg 26.321 kg 9.381 kg
Couros vacuns, secos 790.139 kg 340.901 kg 571.585 kg 833.894 kg 506.221 kg
Línguas secas e salgadas 576.516 kg 509.459 kg 530.699 kg 599.827 kg 503.172 kg
Manteiga 494 kg
Peixe seco e em conserva 183 kg
Pele de cabra 2.154 kg 33 kg
Pele de carneiro 2.837 kg
Pele de veado 32 kg 632 kg
Sebo e graxa 1.151 kg
Tripas secas e salgadas 5.970 kg 16.995 kg 11.478 kg 28.799 kg 29.675 kg
Umbigo 5.165 kg
Classe II – Minerais e seus produtos
Cristal 1.190 kg
Manufatura de ferro 58 kg
Manufaturas de folha de flandres 186 kg
Terras e barros 162 kg 5.848 kg
Classe III – Vegetais e seus produtos
Algodão em ramas 1.908.968 kg 1.456.728 kg 1.617.609 kg 2.585.333 kg 3.055.519 kg
Tecidos de algodão 154 kg
Arroz 68.040 kg 580.583 kg 18.898 kg 1.337 kg 2.227.986 kg
Açúcar branco 8.201 kg 70.093 kg 6.044 kg 7.078 kg 74.619 kg
Açúcar demerara 849.585 kg 360.000 kg 439.975 kg 300.000 kg
Açúcar mascavo 72.000 kg 12.000 kg 1.500 kg 1.500 kg
Bebidas 35 kg 884 kg 150 kg
Maçaranduba 7.350 kg
Seringa (hevea) 200 kg
Café em grão 20.272 sacas 23.246 sacas 21.675 sacas 24.073 sacas 27.267 sacas
Café em pó 64 kg 90 kg
Cangica 308 kg
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Cera de carnaúba 3.538 kg 1.817 kg 6.097 kg 304 kg 5.704 kg
Cerveja 816 garrafas 336 garrafas
Doces 4.516 kg 6.873 kg 4.246 kg 2.620 kg 4.204 kg
Estopa 1.088 kg 400 kg 6.179 kg 6.150 kg 6.892 kg
Extrato de mangue 1.053 kg 1.118 kg
Farelo de arroz 38.185 kg
Araruta 120 kg 180 kg
Farinha de mandioca 1.117.287 kg 1.458.144 kg 1.447.610 kg 1.792.533 kg 1.267.110 kg
Farinha de milho 125 kg
Polvilho 42.120 kg 120 kg 12.100 kg
Farinhas e féculas 331 kg 2.754 kg
Feijão 1.260 kg 600 kg
Piaçava 378.200 kg 316.351 kg 361.069 kg 307.223 kg 383.914 kg
Fibras vegetais 1.080 kg
Folhas, raízes e resinas medicinais 171 kg 866 kg 96 kg 2.109 kg 918 kg
Abacaxis 336 kg 225 kg 76 kg 1.000 kg 240 kg
Bananas 200 cachos
Cocos 30 centos
Laranjas 63 caixas
Amendoim 174.650 kg 13.000 kg
Castanhas 279 kg 2.853 kg
Coquilhos de babaçu 30.250 kg 322.687 kg 934.191 kg 815.748 kg 1.871.399 kg
Cocos de tucum 30.500 kg 10.125 kg
Murumuru 15.170 kg
Fumo desfiado 201.514 kg 266.792 kg 293.587 kg 366.810 kg 1.080.340 kg
Fumo em corda 346 kg 125 kg 190 kg 301 kg
Fumo em folha 1.901 kg 4.823 kg 3.982 kg 747kg 1.578 kg

Charutos e cigarrilhos 653.995  
unidades

787.533  
unidades

499.205 
unidades

454.830  
unidades

478.220  
unidades

Cigarros 3.193 kg 1.028 kg 2.277 kg 1.183 kg 1.589 kg
Erva mate 2.820 kg 947 kg 4.011 kg 2.836 kg 2.214 kg
Acapu 5.532 kg 2.774 kg 298.825 kg
Capiúba 48.778 kg
Imbuia 1.500 kg 2.479 kg
Jacarandá 2.469 kg 13.612 kg 117.786 kg 618.273 kg 182.737 kg
Louro vermelho 10.662 kg 10.390 kg 228.045 kg
Macacaúba 196.623 kg 1.070.573 kg 1.228.113 kg 1.852.924 kg 712.507 kg

Mercadorias e produtos 
Quantidades

1926 1927 1928 1929 1930
Classe III – Vegetais e seus produtos (continuação)
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Marupá 21.297 kg
Maçaranduba 365.046 kg 1.287.779 kg 727.471 kg 863.424 kg 557.899 kg
Pau amarelo 43.687 kg 3.857 kg 53.905 kg 206.500 kg 332.191 kg
Pau roxo 11.214 kg
Peroba 44.046 kg 85.010 kg 57.630 kg 145.620 kg
Pinho 180 kg
Sucupira 430.670 kg 247.675 kg 63.296 kg 133.634 kg
Madeiras em bruto 381.756 kg 340.193 kg 378.473 kg 280.453 kg 61.987 kg
Madeiras preparadas 4.495 kg 7.742 kg
Raiz de mandioca 60.252 kg
Manufaturas de borracha 104 kg
Manufaturas de linho 330 kg
Manufaturas de madeira 2.300 kg 14.730 kg
Marfim vegetal (jarina) 20.000 kg 100.840 kg
Massas alimentícias 142 kg
Medicamentos 1.891 kg 769 kg 3.251 kg 4.231 kg 3.441 kg
Milho 280.020 kg 707.534 kg
Obras impressas 3.935 kg 441 kg 2.134 kg
Paina 2.948 kg 5.957 kg 4.950 kg 2.525 kg 1.134 kg
Plantas vivas 1.698 kg 116 kg 654 kg
Rapadura 45 kg 129 kg 219 kg 47 kg
Resíduos vegetais não especificados 12.196 kg 600 kg
Sementes não especificadas 1.500 kg

Fonte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMMERCIO). Commercio 
Exterior do Brasil. Foreign Trade of Brazil.  Annos 1926-1930. Rio de Janeiro: Officinas do Departamento Nacional de Estatística, 1933. pp.421-550.

Mercadorias e produtos 
Quantidades

1926 1927 1928 1929 1930
Classe III – Vegetais e seus produtos (continuação)

............................................................................

RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE 
BRASIL E PORTUGAL AO LONGO 
DOS ANOS 1930 E 2021

A relação comercial Brasil-Portugal-Brasil é produto da 
combinação de três fatores: a presença histórica dos co-
lonizadores, a influência social e econômica dos contin-
gentes de imigrantes que vieram para o Brasil ao longo 
dos séculos XIX e XX e, mais recentemente neste século, 
a emigração de brasileiros para Portugal. A trajetória do 
padrão de comércio luso–brasileiro é fruto da história co-
mum e esses países estão interligados tanto cultural quanto 

comercialmente. A evolução mais recente da composi-
ção e da estrutura das exportações e importações entre 
Brasil e Portugal deu-se de forma gradual, e natural, pelo 
uso da mesma língua e dos costumes e tradições que fo-
ram enraizados entre as nações ao longo desse período. 

O protecionismo ocasionado pela crise econômica de 
1929, associado à política nacionalista de Getúlio Vargas 
acarretaram algumas alterações nas relações comerciais 
entre Brasil e Portugal. Visando alterar o quadro de fran-
co declínio nesse comércio, observado na década anterior, 
o governo português inicia uma série de ações que obje-
tivaram a reaproximação entre portugueses e brasileiros. 
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Esse esforço resultou no Tratado de Comércio e Navegação, 
firmado em 1933, que estabeleceu o preceito de igualdade 
e reciprocidade nas relações comerciais entre os dois paí-
ses. No entanto, as consequências da crise internacional de 
1929 levaram a uma onda protecionista no mundo inteiro, 
causando a anulação dos acordos comerciais fundamenta-
dos no princípio da liberdade comercial. No Brasil não foi 
diferente. O governo de Getúlio Vargas tornou ineficazes 
as principais determinações do acordo de 1933.

Dois dos acordos que firmam as relações comerciais do 
Brasil com a União Europeia também afetaram as rela-
ções com Portugal: o Acordo-Quadro de Cooperação 
Brasil/UE, em vigor desde 1º de novembro de 1995, e 
o Acordo-Quadro Inter-Regional de Cooperação Mer-
cosul/UE, desde 1º de julho de 1999. Ambos têm como 
objetivo facilitar o comércio entre as regiões. De acordo 
com os seus respectivos decretos, o seu propósito é “fo-
mentar, em especial, o desenvolvimento da cooperação 
em matéria de comércio, investimentos, finanças e tecno-
logia, tendo em conta a situação especial do Brasil como 
país em desenvolvimento” (apud Mendonça, 2017).

Sob essa perspectiva é que se busca analisar a relação co-
mercial entre Brasil e Portugal no período dos anos de 
1930 a 2021.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Ao longo das últimas décadas o fluxo comercial entre 
o Brasil e Portugal apresentou crescimento (Gráfico 1). 
Em 1930 o Brasil exportou US$ 2 milhões em mercado-
rias e, no mesmo período, importou US$ 8,3 milhões, 
o que representou um fluxo comercial (exportação + 
importação) de US$ 10,3 milhões. A partir da década 
de 1970 os valores tornaram-se mais significativos. No 
ano de 1974 o fluxo comercial atingiu US$ 110 mi-
lhões, com uma exportação de mercadorias no valor de 
US$72,2 milhões e importação totalizando aproxima-
damente US$ 38,2 milhões.

Em 2004, o comércio entre Brasil e Portugal atingiu pa-
tamar superior, como pode ser visto no Gráfico 1, visto 
que o fluxo comercial passou para bilhões de dólares. 
Naquele ano o fluxo comercial atingiu US$ 1,1 bilhão, 
sendo que as exportações para Portugal foram da or-
dem de US$ 960 milhões (1% do total exportado pelo 
Brasil) e as importações da ordem de US$ 190 milhões 
(0,3% do total importado). Os dados corroboram o fato 
de os países terem feito esforços para tornarem-se países 
economicamente mais próximos. 

GRÁFICO 1A . FLUXO DE COMÉRCIO BRASIL PORTUGAL - DE 1930 A 1970 (VALORES EM US$ MILHÕES)

Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/ME, CACEX/BB, IBGE e Tesouro Nacional/MF.
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Três anos antes, o então presidente do Brasil, Fernando 
Henrique Cardoso e o primeiro-ministro de Portugal, 
António Guterres assinaram, em setembro de 2001, o 
Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre o 
Brasil e Portugal. Na ocasião celebrava-se os 500 anos 

do descobrimento do Brasil e este tratado constituiu 
um importante marco no novo relacionamento entre 
os dois países, refletindo o fortalecimento das relações 
bilaterais e abrindo novas perspectivas para um profícuo 
relacionamento.

GRÁFICO 1B. FLUXO DE COMÉRCIO BRASIL – PORTUGAL: DE 1971 A 2021 VALORES EM US$ MILHÕES

Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/ME, CACEX/BB, IBGE e Tesouro Nacional/MF.

GRÁFICO 2. PARTICIPAÇÃO DO FLUXO DE COMÉRCIO BRASIL - PORTUGAL NO TOTAL BRASILEIRO
VALORES EM %

Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/ME, CACEX/BB, IBGE e Tesouro Nacional/MF.
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Em 2019 as exportações do Brasil para Portugal alcan-
çaram US$ 1,2 bilhão e as importações brasileiras pro-
venientes de Portugal contabilizaram quase US$ 880 
milhões. Em 2020, o fluxo comercial entre os dois pa-
íses alcançou montante próximo a US$ 2,5 bilhões. Os 
dados nos revelam o crescimento significativo dos fluxos 
comerciais nesse período.

Em 2021, as transações entre Brasil e Portugal represen-
taram 0,7% dos negócios internacionais brasileiros. O 
Brasil vendeu mais do que comprou de Portugal. Houve 
nesse período crescimento das exportações brasileiras 
para Portugal (67,2%) e crescimento das exportações 
portuguesas com destino ao Brasil (6,4%).

O Gráfico 2 apresenta a participação do fluxo de co-
mércio Brasil-Portugal no total brasileiro em valores de 
percentuais. Os dados nos revelam oportunidades de 
expansão na participação do comércio bilateral Brasil-
-Portugal em um contexto global de fluxo comercial. Ao 
longo dos últimos 90 anos as exportações para Portugal 
alcançaram no máximo 1,4% do total brasileiro expor-
tado para o mundo, ao passo que a importação de pro-
dutos portugueses alcançou 3,0%. Ao longo dos últimos 
seis anos as participações das exportações e importações 
com destino e origem em Portugal apresentaram patama-
res mais similares, comparados aos percentuais históricos.

Dada a disponibilidade de informações sobre as carac-
terísticas dos produtos enviados e recebidos do exterior, 
os dados históricos apresentados a seguir compreendem 
o período de 1980 a 2021.

Em 1980 aproximadamente 75% das exportações com-
preendiam bens básicos, e 16% bens manufaturados, e 
o restante das exportações foram em bens semimanufa-
turados e demais produtos. Em 1988 as exportações de 
bens manufaturados passaram a ganhar participação e 
os bens básicos perderam participação na pauta expor-
tadora, os bens manufaturados neste ano tiveram 47,3% 
de participação e os bens básicos 26%. Cabe ressaltar a 
elevação na participação dos bens semimanufaturados 
que passaram de 6% em 1980 para 26,4% em 1988.

Em 2021 aproximadamente 81% das exportações compre-
enderam bens básicos, e 19% Bens manufaturados, e o res-
tante das exportações foram em bens semimanufaturados e 
demais produtos. Nas duas últimas décadas a composição 
das exportações brasileiras para Portugal foi semelhante à 
da década de 1980, como pode ser visto no Gráfico 3.

O Gráfico 4 apresenta a distribuição das importações 
originadas de Portugal segundo classes de produtos. Ao 
longo dos últimos 40 anos, a composição das importa-
ções provenientes de Portugal sofreu alterações inferio-

............................................................................

GRÁFICO 3. DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES COM DESTINO PORTUGAL SEGUNDO CLASSES DE 
PRODUTOS - VALORES EM %

Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/ME, CACEX/BB, IBGE e Tesouro Nacional/MF. 
Nota: * Os demais produtos compreendem as reexportações, operações especiais e bens não classificados.
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res, quando comparadas com as alterações nas exportações. 
Em 1980 aproximadamente 81% das importações compre-
endiam bens manufaturados e 18% bens básicos, e o restante 
das importações bens semimanufaturados e demais produtos.

O Gráfico 5 apresenta as exportações brasileiras com 
destino a Portugal segundo setores de atividades selecio-
nados (valores em percentuais). Como pode ser obser-
vado, ao longo dos anos selecionados – 1980 a 2021 – a 

GRÁFICO 4. DISTRIBUIÇÃO DAS IMPORTAÇÕES COM ORIGEM PORTUGAL SEGUNDO CLASSES DE 
PRODUTOS - VALORES EM %

Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/ME. 
Nota: * Os demais produtos compreendem bens não classificados.

GRÁFICO 5. EXPORTAÇÕES COM DESTINO PORTUGAL SEGUNDO SETORES DE ATIVIDADES  
SELECIONADOS - VALORES EM %

Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/ME.

............................................................................
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composição anual dos setores selecionados apresentou 
modificações significativas. Em 1980, dois setores apre-
sentavam predominância na pauta exportadora: Agro-
pecuária e Produtos alimentícios, que somaram mais 
de 75% do total embarcado para Portugal. Com o pas-
sar dos anos os produtos alimentícios foram perdendo 
participação e os produtos da Indústria extrativa foram 
ganhando espaço na pauta exportadora com destino a 
Portugal. Atualmente, 62% das exportações para Portu-
gal são de produtos considerados da Indústria extrativa 
(o equivalente a US$1,6 bilhão) e apenas 2,9% da In-
dústria alimentícia (US$76 milhões). Em 2021, os pro-
dutos agropecuários tiveram 18,4% de participação no 
volume total enviado para Portugal (US$ 484 milhões).

 Como pode ser visto no Gráfico 6, ao longo dos anos 
1980 a 2021 a composição anual dos setores selecio-
nados não apresentou modificações significativas. Em 
1980, 68,1% do total importado pelo Brasil proveniente 
de Portugal foram dos setores: Celulose e papel, Indús-
tria química e Produtos alimentícios, tendo esses três se-
tores somado o montante de US$26 milhões. Em 2021, 
61,3% das importações foram das três classes destacadas 
em 1980. Embora o percentual tenha se mantido pró-
ximo, as importações somaram um montante de US$ 
526 milhões, o que representou uma elevação de quase 
2.000% ao longo do período. Esse dado corrobora os es-
forços de ambas as partes na manutenção e/ou expansão 
do comércio bilateral ao longo das décadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma outra história começa em 1822
Tanto em termos populacionais como econômicos a an-
tiga colônia, passados 320 anos, já se equiparava à sede 
original do reino. Em 1800, o Brasil Colônia tinha o 
mesmo PIB do florescente Estados Unidos da América.

Em 1821, já aclamado como rei, D. João VI é pressiona-
do a retornar com a corte para Lisboa. A era da monar-
quia absolutista estava nos seus estertores.

Interesses brasileiros e portugueses entram em confron-
to. O Brasil se separa oficialmente de Portugal em 7 de 
setembro de 1822.

Seguem-se três anos de conflito até que a independên-
cia brasileira foi reconhecida por Portugal, não antes 
sem o pagamento de indenizações (pelos ativos da co-
roa deixados no Brasil) e assunção de dívidas pelo novo 
Império. Três anos também necessários para que o re-
cém-criado Império do Brasil conquistasse a adesão de 
outras regiões (Pernambuco, Ceará e o Grão-Pará) que 
foram reticentes à independência, inicialmente. 

Nos primeiros anos do Brasil independente, o café já 
havia assumido o papel de principal fonte de renda do 
país. E livre para importar de quem quer fosse, o Brasil 

............................................................................

200 anos de Comércio Brasil-Portugal

GRÁFICO 6. IMPORTAÇÕES COM ORIGEM PORTUGAL SEGUNDO SETORES DE ATIVIDADES  
SELECIONADOS - VALORES EM %

Fonte: Elaborado pela Funcex a partir de dados da Secex/ME.
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se afasta de Portugal e se aproxima mais da Inglaterra, da 
França e da Prússia, que detinham as maiores fontes de 
financiamento.

O comércio entre os dois países despenca. Pelas estatís-
ticas disponíveis, o comércio Brasil-Portugal passa a re-
presentar somente 6% do total comercializado, situação 
que não se modifica ao longo do primeiro e do segundo 
reinados. Em 1835, Portugal se queixa junto ao Brasil 
pela dificuldade de exportar vinho do Porto para cá.

O café assume a hegemonia nas exportações brasileiras 
no século XIX. A guerra de secessão nos Estados Uni-
dos dá um novo ânimo para o açúcar e o algodão no Bra-
sil. Em 1830 o tráfico negreiro é formalmente abolido, 
mas somente é extinto de fato em 1850 (permanecendo 
ainda alguma atividade de contrabando), quando já dei-
xara de ser lucrativo. O comércio interno de escravos se 
mantém até 1888, especialmente com a transferência de 
escravizados do Nordeste para o Sudeste.

As duas primeiras décadas do Império do Brasil foram de 
quase estagnação. Havia pouca integração econômica – e 
até mesmo administrativa – entre as diferentes regiões do 
país. Se por um lado o arcabouço institucional herdado 
de Portugal pecava pelo excesso de burocracias e contro-
les, por outro certamente ajudou a jovem nação a não se 
fragmentar, como ocorreu com a América espanhola.

Ao fim da década de 1840, com o jovem imperador D. Pe-
dro II empossado, superados os conflitos do período da re-
gência, a economia brasileira ganhava impulso, capitaneada 
pelo café. Extinto o tráfico negreiro internacional, fluxos de 
capitais passaram a se dirigir para outras atividades. Cons-
trução naval, ferrovias, cabotagem e as primeiras indústrias. 
A partir de 1870, polos têxteis se incrementam na serra flu-
minense (Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo), no Rio 
de Janeiro e em São Paulo. Somente o Barão de Mauá, o 
grande empresário Irineu Evangelista de Souza, reunia em 
torno de si 50 empresas. Iluminação pública a gás e outras 
melhorias começam a transformar as cidades brasileiras, até 
então muito carentes de infraestrutura.

A Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, drena grande par-
te dos recursos públicos que começavam a se destinar a 
obras de infraestrutura. No entanto, a corte imperial vai 
se sofisticando. O comércio elegante do Rio de Janeiro se 
afastaria dos padrões de Lisboa para se espelhar em Paris. 
As elites brasileiras já não mais procuram se educar em 
Coimbra. Estarão voltadas para Londres ou Paris.

O fluxo comercial Brasil-Portugal refletirá esse distan-
ciamento.

A República não muda esse quadro.

Quando a monarquia perde a sua sustentação política 
e a República se instala no país em 1889, o Brasil ainda 
é uma nação essencialmente rural, com população ile-
trada e infraestrutura precária. Economicamente, muito 
dependente do café. 

No intercâmbio com Portugal, a novidade é uma onda 
migratória, com origem no Norte português (Minho, 
Trás-os-Montes), que se estenderá até a década de 1950. 
Portugal estará em crise política e econômica. Assim, 
como no Brasil, a monarquia cai e Portugal se torna uma 
república, que se volta mais para suas colônias na África 
do que para as Américas.

A presença dos imigrantes portugueses em cidades 
como Rio, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Be-
lém incrementa e difunde hábitos de consumo mais típi-
cos de Portugal. No Natal, o vinho, a castanha, o azeite 
e o bacalhau estão cada vez mais presentes na mesa dos 
brasileiros.

Essa será a base da pauta de importações brasileiras de 
Portugal. O Brasil, por sua vez, exportará alguns alimen-
tos, mas não o café e o açúcar, que serão procedentes das 
colônias portuguesas na África.

Substituição de importações
Do impulso de industrialização na economia brasileira a 
partir de 1945, em um processo conhecido como subs-
tituição de importações, Portugal pouco participará. O 
Brasil importava bens de consumo (refrigeradores, má-
quinas de costura, aparelhos de TV, carros) dos Estados 
Unidos. E, ao substituir essas importações por produção 
nacional, importará máquinas e insumos dos Estados 
Unidos e de alguns países da Europa. Até o fim dos anos 
1960, o café representará mais de 50% das exportações 
brasileiras. Açúcar, algodão, tabaco e erva-mate (borra-
cha, por um curto período de 12 anos, no início do sécu-
lo XX) complementarão essa pauta. Do lado das impor-
tações, estarão presentes máquinas, insumos industriais, 
bens manufaturados e trigo.

Crises crônicas de balanço de pagamentos e de inflação 
se acelerando a partir de 1950 vão restringir as importa-
ções brasileiras.

No chamado período do milagre econômico brasileiro 
(1969 a 1974), ainda que um ativo programa de cons-
trução naval estivesse em curso no país, o Brasil enco-
menda navios mercantes de Portugal, construídos pelos 
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estaleiros Lisnave e Setenave. Após a Revolução dos 
Cravos, houve uma considerável fuga de capitais portu-
gueses para o Brasil, o que somente se inverteria a partir 
dos anos 1990.

A entrada de Portugal na União Europeia e os progra-
mas de desestatização no Brasil iriam criar oportunida-
des relevantes de investimentos de empresas portugue-
sas aqui, a exemplo das telecomunicações, energia elétri-
ca, petróleo e concessões rodoviárias. Já o investimento 
brasileiro em Portugal iria se caracterizar mais por ini-
ciativa de indivíduos do que por empresas. 

A cooperação entre Brasil e Portugal procurou revigorar 
o sentimento de pertencimento a uma mesma comuni-
dade, que pode ser encontrado em ambos os lados do 
Atlântico (o mare nostrum da luso-brasilidade), e isso se 
expressa na relação comercial e econômica.

Em 2021, as transações entre Brasil e Portugal repre-
sentaram 0,7% dos negócios internacionais brasileiros. 
Nesse contexto, o Brasil vendeu mais do que comprou 
de Portugal. Houve nesse período crescimento das ex-
portações brasileiras para Portugal (67,2%) e cresci-
mento das exportações portuguesas com destino ao 
Brasil (6,4%). Os dados nos revelam oportunidades de 
expansão na participação do comércio bilateral Brasil-
-Portugal, em um contexto global de fluxo comercial. 
Ao longo dos últimos 90 anos, as exportações para Por-
tugal alcançaram no máximo 1,4% do total brasileiro 
exportado para o mundo, ao passo que a importação de 
produtos portugueses alcançou 3,0%.

Entre 1980 e 2021, a composição, no que tange às classes 
de produtos exportados para Portugal sofreu alterações 
significativas. Em 1980, aproximadamente 75% das ex-
portações compreendiam bens básicos, e 16% bens ma-
nufaturados, e o restante das exportações foram em bens 
semimanufaturados e demais produtos. Entre os anos de 
1988 e 2000 os percentuais se modificaram consideravel-
mente, os bens básicos perderam participação para os bens 
manufaturados. Após o ano 2000, no que se refere às clas-
ses de produtos, os padrões vistos da década de 1980 foram 
reestabelecidos. Em 2021, aproximadamente 81% das ex-
portações compreenderam bens básicos, e 19% bens ma-
nufaturados, e o restante das exportações foram em bens 
semimanufaturados e demais produtos. Ao longo dos últi-
mos 40 anos, a composição das importações provenientes 
de Portugal sofreu alterações inferiores, quando compara-
da com as alterações das classes nas exportações. Em 1980, 
aproximadamente 81% das importações compreendiam 
bens manufaturados e 18% bens básicos, e o restante das 
importações bens semimanufaturados e demais produtos.

O Brasil enfrenta diversos desafios econômicos e estruturais 
e faz-se necessário encontrar formas para que seja possível a 
inserção do país no comércio internacional de forma mais 
eficaz e como ator relevante em alguns setores. Portanto, 
como perspectiva, há muito que desenvolver no intercâmbio 
e parcerias em pesquisas científicas e tecnológicas entre Brasil 
e Portugal, e vice-versa. As estatísticas comerciais e econômi-
cas dos próximos anos refletirão essas mudanças positivas na 
relação entre os dois países. Temos, sem dúvida, o que come-
morar nesses 200 anos de comércio Brasil-Portugal.
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