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Comércio e poder na cidade de
São Paulo setecentista

Maria Aparecida de Menezes Borrego
Universidade de São Paulo

Em 23 de dezembro de 1766, D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de 
Mateus, escreveu uma longa carta ao Conde de Oeiras, com vistas a informá-lo sobre o esta-
do da capitania de São Paulo recém restaurada. Sua atenção recaía sobre o mau método da 
lavoura baseado no uso de roças de mato virgem.1

De acordo com suas observações, as práticas empregadas no cultivo do solo eram as princi-
pais responsáveis pela falta de religião, de sociedade e de aplicação da justiça aos povos. Embre-
nhados nas matas em busca da terra virgem, os homens distanciavam-se cada vez mais dos prin-
cípios da doutrina católica; viviam dispersos e isolados apenas em companhia de suas famílias e, 
apartados da fé, do convívio social e da lei, estavam sujeitos a agir como feras.

Entretanto, antes de expor as soluções para o grave problema que pairava sobre a capi-
tania, Morgado de Mateus fez a seguinte ressalva: 

“Eu falo da maior parte do Povo desta Capitania que vive assim por este 
modo, não falo daqueles filhos do Reino que têm casas de negócio, fazendas, ou 
lavras estabelecidas, nem daqueles fidalgos Paulistas que se conservam com 
seu modo de vida [...], ou a maior parte do tempo em povoado, pois é certo que 
eles têm toda a civilidade que se requer”.2

A presença dos agentes mercantis na cidade também foi flagrada por Manuel Cardoso de 
Abreu que, entre os anos de 1765 e 1773, passara por várias vilas da capitania durante suas 
viagens a Cuiabá.3 Ao descrever a cidade de São Paulo, o autor do Divertimento Admirável te-
ceu breves comentários sobre o clima, o relevo, as principais ruas, as habitações, os templos 
e as estradas que partiam da capital. A respeito das atividades econômicas desenvolvidas em 
solo piratiningano, Abreu observou:

“Os habitadores da cidade vivem de várias negociações: uns se limitam 
a negócio mercantil, indo à cidade do Rio de Janeiro buscar as fazendas para 
nela venderem; outros da extravagância dos seus ofícios; outros vão a Viamão 
buscar tropas de animais cavalares ou vacuns para venderem, não só aos mora-
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dores da mesma cidade e seu continente como também aos andantes de Minas 
Gerais, e exercitam o mesmo negócio vindo comprar os animais em São Pau-
lo para os ir vender a Minas, e outros, finalmente, compram alguns efeitos da 
mesma capitania, como são panos de algodão e açúcar, e vão vender às Minas, 
labutando nesta forma todos naquilo a que se aplicam”.4

Como se vê, os dois trechos transcritos destacam a existência do comércio na cidade de 
São Paulo em meados do século XVIII. Enquanto Morgado de Mateus informa que as casas 
comerciais eram dirigidas por reinóis, os quais viviam conforme as leis de Deus e de Sua 
Majestade, Manuel Cardoso de Abreu revela a variedade de negócios realizados pelos habi-
tantes, articulando a urbe a outras regiões coloniais, por meio do comércio de mercadorias, 
animais e gêneros agrícolas.

Embora os documentos evidenciem a presença mercantil na capital, a temática do co-
mércio e dos comerciantes foi negligenciada pelos estudiosos que se debruçaram sobre a 
economia e a sociedade paulistas no período de 1711 a 1765. A pobreza e a decadência da 
capitania no século XVIII, o despovoamento da região em virtude dos descobertos auríferos 
em Minas Gerais, Cuiabá e Goiás, a imagem de Piratininga vazia e solitária prevaleceram, 
durante décadas, na produção historiográfica.5

Renovadas pesquisas têm se esforçado para desfazer essa imagem e o quadro que está 
se esboçando aponta para uma cidade dinâmica e em expansão, animada pelo comércio.6 
Atraídos pelos negócios decorrentes das descobertas auríferas em Minas Gerais, Cuiabá e 
Goiás, muitos reinóis deixaram a terra natal e vieram se estabelecer na cidade de São Paulo, 
dedicando-se às atividades mercantis.7

Ainda adolescentes, os futuros comerciantes saíam das longínquas freguesias de Portu-
gal, em especial, da região do Minho, em direção a Lisboa ou à cidade do Porto para realizar 
a longa travessia marítima. Ao desembarcarem no porto do Rio de Janeiro, por vezes, o des-
tino imediato não era a capital paulista. Alguns permaneciam, durante um tempo, na cidade 
fluminense, enquanto outros percorriam as vilas da região centro-sul da colônia, onde eram 
introduzidos na carreira mercantil, conduzindo tropas, fazendo cobranças e vendendo mer-
cadorias. Nessas paragens, travavam contato com conterrâneos que, mais tarde, viriam a ser 
seus colegas em solo paulistano.8

Para o início da vida na cidade de São Paulo, os agentes mercantis podiam contar com o 
acolhimento de parentes que já haviam realizado semelhante trajetória. Tios, irmãos e pri-
mos, temporariamente apartados pela distância, voltavam a se encontrar no outro lado do 
Atlântico. Quando não eram os familiares que recepcionavam os adventícios, muitas vezes, 
tal tarefa cabia aos comerciantes já radicados que os empregavam como caixeiros. Uma vez 
estabelecidos, passavam a abrir suas próprias lojas de fazenda seca.

Embora variassem de tamanho, as lojas tinham como traço comum o sortimento de 
mercadorias. Os tecidos eram os mais variados e chegavam à colônia, via metrópole, prove-
nientes da Inglaterra, França e Holanda. Ao lado das fazendas, estavam disponíveis roupas 
dos vestuários feminino e masculino, calçados, jóias, peças de rouparia, materiais de higiene. 
Comercializavam-se também utensílios domésticos para cozinhar, limpar e para o serviço de 
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mesa; objetos de uso pessoal, escritório, trabalho manual; peças de mobiliário, decoração e 
culto; livros, instrumentos musicais e afins. Ainda havia apetrechos de trabalho para oficiais 
mecânicos, equipamentos de transporte e acessórios, armas e munições. Mas não só fazenda 
seca era vendida, pois os consumidores podiam se abastecer de molhados – temperos, bebi-
das e substâncias manipuladas.9

Os estoques denunciam que muitos artigos eram estrangeiros. Como não há registros 
nas fontes de que os mercadores residentes em São Paulo fossem responsáveis pela impor-
tação direta de produtos do reino, certamente os adquiriam de outros negociantes estabele-
cidos no Rio de Janeiro ou em Santos. De fato, na documentação camarária e nos processos 
de casamento, é comum a menção às viagens realizadas pelos comerciantes no tempo das 
frotas para a realização de negócios. Em geral, os comboios partiam do reino em janeiro e 
regressavam do Rio de Janeiro em junho.

As casas comerciais e os negócios empreendidos trouxeram nova vida à urbe. Se, nos 
séculos anteriores, os moradores residiam, em geral, nos arredores e só se dirigiam à cida-
de quando tinham questões a resolver,10 os portugueses dedicados ao comércio adotaram 
comportamento diverso. Preferindo fixar moradia e instalar lojas no centro da capital, eles 
alteraram a paisagem física e humana da cidade ao longo do século XVIII, não mais encarada 
como apêndice do campo, mas sim como espaço privilegiado para a realização das ativida-
des econômicas, favorável à ascensão social e ao enriquecimento de seus habitantes.

A construção ou reforma de edifícios administrativos e templos religiosos indicam que a 
cidade não estava estagnada na primeira metade do setecentos, mas antes buscava se adap-
tar à nova realidade mercantil que se esboçava e seria acentuada no período posterior.11 De 
acordo com as estimativas demográficas, a população da capitania paulista sofreu um cres-
cimento superior a 400%, entre os anos de 1690 e 1777, e a capital já contava mais de 20 mil 
habitantes, em 1765, correspondendo a 26% do conjunto do território.12

Da cidade, os comerciantes comandavam os negócios. Nos arredores, possuíam sítios 
e chácaras, onde plantavam e criavam gado. As terras lavradias comportavam lavouras de 
cana, milho, mandioca e feijão. As raras moendas e alambiques produziam aguardente e ga-
rapa de rapadura, porém o mais comum era a existência de roda e prensa de ralar mandioca. 
Devido aos pequenos investimentos empregados nas propriedades rurais e à limitada pro-
dução agropecuária desenvolvida, tudo leva a crer que fosse destinada, no mais das vezes, à 
própria subsistência.

Ademais, firmavam sociedades em lojas de fazenda seca em outras localidades; viviam 
das rendas provenientes da locação de imóveis e estavam envolvidos com os contratos rela-
tivos ao abastecimento alimentar da população. Algumas vezes, responsabilizavam-se pelo 
fornecimento de carne e bebidas, mas outras tantas atuavam como atravessadores, inflacio-
nando os preços dos alimentos.

Dispunham de escravos à frente das vendas e das quitandas; nas ruas, padeiras e negras 
de tabuleiro circulavam oferecendo pães e quitutes à população; negros de ganho desempe-
nhavam os mais variados ofícios, como barbeiros, alfaiates, sapateiros, ferreiros. No entanto, 
não era somente dos serviços prestados que os senhores auferiam lucros, já que se dedica-
vam ao comércio de cativos na capital e nas áreas mineradoras.
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Para as minas de Cuiabá e Goiás também realizavam viagens curtas de “ida pela vinda”, 
como se dizia na época, a fim de abastecê-las com numerosos produtos. Os mais afortu-
nados, por sua vez, contavam com caixeiros ou pequenos mercadores, acompanhados por 
escravos, que levavam as carregações ao interior da colônia.13

Para o controle dos negócios, dispunham de livros em que registravam as entradas de 
fazendas, o balanço das lojas, os créditos e débitos. Tanto os consumidores que compravam 
fiado como aqueles que tomavam emprestado dinheiro a juros, constantes dos instrumentos 
contábeis, indicam que os comerciantes eram os principais fornecedores de crédito na socie-
dade paulistana e nas regiões de seus raios de ação.

Dada a mobilidade espacial dos agentes mercantis e de seus correspondentes, que tran-
sitavam com produtos, moedas e ouro por vilas próximas e distantes da capital, os negócios 
e as cobranças se estendiam a locais longínquos, articulando a cidade de São Paulo às áreas 
do centro-sul da colônia e à própria metrópole. Por meio das práticas comerciais e usurárias, 
assiste-se ao movimento e não à solidão, à integração da capital com outras regiões e não ao 
seu isolamento.

Se a diversificação de atividades e ganhos favorecia o acúmulo de fortunas, por si só, esta 
última não garantia a mobilidade e o destaque sociais almejados. Tais pretensões poderiam 
se concretizar caso houvesse a conquista de bens simbólicos de prestígio, pois, no mundo co-
lonial, tal como no Antigo Regime europeu, riqueza e honra eram os requisitos necessários 
para a hierarquização de homens e valores.

A ocupação de cargos em espaços de poder e distinção social – redutos controlados pela 
elite senhorial – configurou-se, portanto, como uma estratégia utilizada pelo setor mercantil 
para o reconhecimento entre os colonos. A Câmara Municipal, a Santa Casa de Misericórdia, 
as Irmandades e as Companhias de Ordenanças foram, então, os alvos dos homens de comér-
cio em São Paulo setecentista e os dados compulsados revelam a disputa dos reinóis com a 
elite agrária pelas posições de mando desde o início do século XVIII e, mais enfaticamente, 
a partir dos anos 1730.

Investigar a inserção dos comerciantes nos referidos órgãos de poder não foi tarefa fácil, 
uma vez que seus nomes não vinham acompanhados pelas respectivas ocupações quando da 
eleição para os mais diversos ofícios. O relato dos métodos empregados para o cruzamento 
de informações, por meio da montagem de um banco de dados, é fundamental para que se 
possa entender o desenrolar da pesquisa.

O ponto de partida foi a leitura da documentação produzida pela Câmara Municipal de 
São Paulo – as Atas e o Registro Geral – ao longo do período em tela. Foram anotados os 
nomes de todas as pessoas flagradas pelas penas dos escrivães, independente de estarem 
ligadas aos negócios, e as principais informações referentes a elas. A associação entre os 
sujeitos e a lide comercial começou a se esboçar quando mercadores apresentavam fiado-
res para abrir loja de fazenda seca; comerciantes eram autuados pelos almotacés durante 
as correições; testemunhas e/ou réus de denúncias apresentavam-se ao concelho; agentes 
mercantis eram convocados para a contribuição de despesas em momentos festivos. Seus 
nomes, cruzados com os dos ocupantes dos cargos camarários, geraram assim um incipiente 
universo de agentes mercantis.
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A partir deste primeiro conjunto, o banco de dados passou a ser alimentado com os 
nomes dos provedores da Misericórdia, dos irmãos da Ordem Terceira da Penitência de São 
Francisco e da Irmandade do Santíssimo Sacramento, dos juízes e escrivães do juizado de 
órfãos, e dos oficiais das companhias de ordenanças. Porém, foi necessário lançar mão de 
outras fontes documentais que trouxessem mais dados acerca das atividades econômicas 
desempenhadas pelos sujeitos.

Na listagem do donativo real de 1730, por exemplo, é recorrente a menção aos contri-
buintes com suas “lojas de mercador” ou “vendas”, assim como há referência às ocupações de 
alguns habitantes arrolados no censo de 1765. Os testamentos, os inventários post mortem, 
os autos cíveis e crimes, as procurações e escrituras, por sua vez, guardam nomes de sócios, 
compadres, parentes, credores e devedores atrelados ao trato mercantil. Para a composição 
do grupo de pesquisa, também foram essenciais os postulantes e as testemunhas constantes 
dos processos de habilitação do Santo Ofício e da Ordem de Cristo e das dispensas e proces-
sos matrimoniais, registrados como mercadores, homens de negócio, vendeiros, tavernei-
ros, caixeiros e aqueles que viviam de seus negócios ou agências.14

Foram os sujeitos associados a tais categorias de atividade mercantil os selecionados 
para a investigação nos órgãos de poder. Entretanto, é importante salientar que a restrição 
a estes “tipos” não comprometeu o conhecimento sobre as múltiplas formas de comércio 
existentes em São Paulo colonial. Isto porque a diversificação dos negócios e a baixa espe-
cialização eram características do comerciante ativo na área paulistana. Uma vez realizados 
os infindáveis cruzamentos, chegou-se ao universo de 100 agentes mercantis que tiveram 
inserção nos órgãos locais citados, entre 1711 e 1765.15

Em geral, os comerciantes começaram o percurso nos órgãos locais pelas irmandades, 
associações leigas de ajuda mútua, responsáveis por assuntos religiosos. Os irmãos profes-
sos faziam contribuições destinadas à construção de templos, à organização de cultos e pro-
cissões. Buscavam, em troca das caridades e boas ações, alcançar o reconhecimento como 
bons cristãos, merecedores da salvação eterna.16 Desta forma, o universo católico justapu-
nha-se à ordem social, representando referências de distinção entre os colonos.

Na cidade de São Paulo setecentista, até 1765, quase metade do quadro da Ordem Ter-
ceira da Penitência de São Francisco foi preenchida por comerciantes e, na Irmandade do 
Santíssimo Sacramento, sua participação chegou a dois terços.17 Os números mostram, por-
tanto, que essas instituições eram os canais de mais fácil acesso para a conquista de outros 
espaços de prestígio social, entre os quais, a Câmara Municipal.

Como representante do Estado português e da administração colonial, a câmara assumia 
o papel de agente organizador de assuntos municipais; como representante dos interesses 
dos habitantes, atuava como porta-voz das queixas e súplicas da população, constituindo-se 
como um espaço privilegiado de diálogo e negociação com a Coroa. Os camaristas gozavam 
de imunidades judiciais, correspondiam-se diretamente com o rei, além de receberem pro-
pinas quando participavam de cerimônias religiosas.18

No contexto paulistano, a Câmara foi a instituição de mais difícil acesso aos comercian-
tes em virtude da Concordata de 1655, assinada pelo conde de Atouguia, que praticamente 
dividia os postos camarários entre as famílias Pires e Camargo ou a seus apaniguados.19 Pou-
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co mais de 10% dos cargos de almotacé, procurador, vereador, escrivão e juiz ordinário foi 
ocupado pelos homens dedicados à lide mercantil.20 Embora restrita, sua participação indica 
que a seleção dos candidatos não se achava integralmente restrita aos proprietários rurais. 
Pelo contrário, ao longo do século XVIII, a entrada de agentes mercantis foi tamanha, que 
chegaram a prevalecer na instituição no período posterior a 1765.21

Assim como a câmara, a Misericórdia era considerada um espaço de distinção e hierar-
quização entre os colonos. Seus membros deviam ser tementes a Deus, humildes e carido-
sos. De modo geral, seus deveres correspondiam a ações caritativas – alimentar e vestir os 
necessitados, visitar os encarcerados e os enfermos, enterrar os mortos. As misericórdias 
costumavam manter um hospital e, muitas vezes, emprestavam dinheiro a juros.22

O aspirante ao cargo de provedor, o mais alto da irmandade, devia ser homem abonado 
e senhor de proeminência social e política, o que lhe facilitava angariar fundos junto à co-
munidade para as necessidades da instituição. Ao que tudo indica, os reinóis atendiam a tais 
requisitos, haja vista que, durante os setecentos até a chegada do Morgado de Mateus, cerca 
de 35% dos provedores da misericórdia eram comerciantes. Na verdade, eles praticamente 
dominaram a instituição a partir da década de 1740 até o final do período estudado.23

A investigação dos nomes dos agentes mercantis entre os participantes dos órgãos de 
poder local indicou, portanto, que, embora a maioria dos ofícios dos espaços de prestígio so-
cial estivesse dominada pelos senhores de terra, havia brechas para o ingresso de um seleto 
grupo de comerciantes que circulava por todos eles.

A correspondência entre as fortunas amealhadas no comércio e a ocupação de cargos 
nos órgãos locais pode ser atestada pelo percurso trilhado pelo homem de negócio José Ro-
drigues Pereira que, segundo dados do primeiro censo realizado em 1765, era o mais abas-
tado morador da freguesia da Cidade de São Paulo – que compreendia a Sé, Santana e Nossa 
Senhora do Ó, Caguaçu e São Miguel.24

O minhoto saíra ainda adolescente da freguesia de São Martinho, vila de Ruivais, para 
a cidade do Porto, de onde deixou o reino. Na colônia, vivera no Rio de Janeiro e em Goiás 
durante 25 anos, antes de se fixar em São Paulo,25 onde residia no lugar mais prestigiado da 
cidade – os “Quatro Cantos” –, no cruzamento da rua Direita com a São Bento. Além da mo-
radia no coração da urbe, era proprietário de dois sítios nos arredores, onde criava gado e 
tinha roças. Era ainda possuidor de duas lojas de fazenda seca na capital e uma em Mogi das 
Cruzes e enviava carregações para as regiões mineradoras.26

A partir do estreitamento de laços parentais numa família de comerciantes, Pereira co-
meçou a circular pelos órgãos de poder e prestígio social.27 Na década de 1740, já o encon-
tramos como tesoureiro do dinheiro do Santíssimo Sacramento e como almotacé na Câmara 
Municipal. Nas duas instituições chegou a desempenhar os mais altos cargos de juiz ordiná-
rio e de provedor da irmandade, exercendo também o ofício de ministro da Ordem Terceira 
de São Francisco. Mas não só. Pereira também se tornou cavaleiro professo da Ordem de 
Cristo em 1763.

A mercê de cavaleiro indica que, além das estratégias adotadas para obtenção do reco-
nhecimento social local – por meio da participação em órgãos de poder -, o grupo mercantil 
projetava suas pretensões por prestígio para o âmbito do Império Português. Assim como 
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os negociantes do reino, os comerciantes residentes em São Paulo buscavam por meio da 
distinção de cavaleiros colocar-se no lado positivo das fronteiras, tão marcantes e caras à 
sociedade lusitana, que separavam cristãos velhos e cristãos novos, nobres e mecânicos.28

Ainda que o número seja bastante reduzido, oito agentes mercantis atuantes em São 
Paulo setecentista foram localizados entre os agraciados com a insígnia de cavaleiros.29 En-
tretanto, a conquista da mercê não foi fácil, nem gratuita. Isto porque, no decorrer das pro-
vanças, todos sofreram impedimentos, fosse pela idade avançada, pela falta de qualidade ou 
de notícias dos antepassados ou ainda pelo defeito mecânico no início da vida que maculava 
suas trajetórias pessoais.

Embora tivessem enfrentado dificuldades nos processos de habilitação, todos foram 
dispensados dos impedimentos mediante o pagamento de donativos para socorro dos 
soldados na Índia e/ou para o sustento e obras do colégio dos meninos órfãos de Lisboa. 
Segundo Fernanda Olival, entre 1720 e 1777, 39% dos candidatos foram dispensados 
das “mecânicas”, 5,5% por serem maiores de 50 anos e 3,3% por falta de notícias. Do 
rigor dos deputados só não escapavam os cristãos novos, para os quais não houve uma 
dispensa sequer no período.30

Os argumentos para a dispensa evocados pelos postulantes e pelas testemunhas recaí-
am sobre os serviços prestados à Coroa, a participação nos órgãos de poder local e o aban-
dono do exercício sujo da mercancia em favor de uma vida de trato nobre e de comércio de 
grosso trato. Além disso, todos ocupavam postos nas Companhias de Ordenanças e alguns 
haviam levado arrobas de ouro às casas de fundição, requisitos necessários aos colonos pre-
tendentes à mercê, durante o século XVIII.31

Os grandes esforços e os avultados gastos despendidos para se tornarem cavaleiros em 
comparação com as módicas tenças anuais recebidas evidenciam a estratégia da busca à 
mercê como sinal de distinção e acúmulo de capital simbólico, não só na dimensão imperial 
como também na local.

Isto porque, a cruz de Cristo era exibida em festividades e cerimônias públicas, nas quais 
os comerciantes procuravam participar em posição de destaque. Mas não só. Mesmo mortos, 
os agentes mercantis queriam ser lembrados como cavaleiros, tanto que o mencionado José 
Rodrigues Pereira declarou em seu testamento, aberto em 1771, que “meu corpo em qual-
quer parte que falecer será amortalhado no hábito de meu Padre São Francisco, levando por 
cima o hábito de minha Ordem de Cristo, de que também sou professo e será sepultado na 
capela da minha venerável Ordem Terceira da Penitência”.32

Neste caso, morria um comerciante de grossos cabedais, mas também um homem da 
governança, um irmão de agremiações religiosas, um oficial de ordenanças, um cavaleiro da 
Ordem de Cristo. Tal como ele, tantos outros reinóis, residentes em solo piratiningano, con-
jugaram nas suas trajetórias negócios e poder, fortuna e prestígio. Homens que chegaram 
jovens à colônia; percorreram várias localidades do interior; escolheram a capital paulista 
para desenvolvimento de seus negócios; tiveram destaque sócio-político e contribuíram de-
cisivamente para o dinamismo da cidade de São Paulo no século XVIII.
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