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NOVAS PERSPECTIVAS 

 EM HISTÓRIA MODERNA 
CICLO DE SEMINÁRIOS 

O NEGÓCIO DO MONOPÓLIO DO TABACO NO SÉCULO 

XVIII: GESTÃO E INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

RESUMO 

A transformação e a distribuição de tabaco brasileiro no mercado 

doméstico e nas ilhas atlânticas, exploradas em regime de monopólio 

concessionado a privados, proporcionaram, no século XVIII, ao Estado 

português a renda mais proeminente do elenco das suas receitas 

fiscais. Fixado em 1701, este arranjo institucional compreendeu, 

todavia, equilíbrios por vezes assimétricos entre o Estado e os 

contratadores-gerais, evidenciados em histórias de sucesso e insucesso 

destes últimos. A literatura já chamou a atenção para estas diferentes 

interações e para a desigual distribuição da renda fiscal do tabaco, que 

culminou na constituição de fortunas de alguns homens de negócio que 

dominaram o monopólio nas últimas décadas do século XVIII. Estes 

distintos equilíbrios têm sido explicados por meio de uma variável 

macroeconómica – o alargamento do mercado –, e de mudanças 

introduzidas na gestão empresarial. Num momento em que o peso da 

primeira variável ainda está por conhecer de forma mais detalhada, 

este seminário visa observar algumas inovações introduzidas pelos 

privados para assegurar o sucesso do negócio. 

Toma-se como ponto de observação o consórcio de Willem de Bruijn, 

Paulo Cloots e Arnaldo van Zeller que geriu o monopólio português do 

tabaco entre 1722-1727. Esta sociedade acabaria por soçobrar no final 

do segundo triénio, juntando-se, assim, à lista de contratadores-gerais 

mal-sucedidos da primeira metade do século XVIII. Não obstante, este 

caso de estudo permite surpreender por um lado, as condições gerais 

e específicas em que se se inscreveu a execução dos seus dois 

contratos, e por outro, as estratégias organizacionais que 

implementaram para operacionalizar a distribuição de tabaco no 

mercado doméstico e mitigar problemas de agência. 

Com base no arquivo mercantil da casa De Bruijn & Cloots, este 

seminário contribui para uma compreensão mais alargada dos desafios 

e riscos que subjaziam a um monopólio de venda à escala nacional. 

Verifica-se que o consórcio luso-holandês pôs em prática soluções 

inovadoras na comercialização do tabaco que foram posteriormente 

adoptadas por outros contratadores-gerais. Todavia, apesar do modelo 

empresarial que implementaram, os sócios não conseguiram 

ultrapassar o efeito negativo causado por factores contingentes. 

 
Leitura recomendada: Miranda, Susana Münch. 2019. “Risk and Failure in Tax Farming: De Bruijn 

& Cloots of Lisbon and the Portuguese Tobacco Monopoly, 1722-1727”, Itinerario: International 

Journal on the History of European Expansion and Global Interaction, 43(1):122-145. 

 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/281015937

