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O objetivo deste trabalho consistiu em analisar a atuação das firmas inglesas no 

na cidade do Rio de Janeiro, o principal centro comercial do Brasil, desde a 

independência até o ano de 1850, ano esse da criação do Código Comercial Brasileiro e 

do fim do Comércio Atlântico de Escravos, e que culminou com a vitória do projeto 

Saquarema do estado Imperial brasileiro. Nesse período, além de guerras e conflitos 

sociais internos, que levaram a abdicação do primeiro imperador do Brasil, D. Pedro I, 

em favor de seu filho, que por ser menor de idade, assumiu o governo uma junta 

regencial (provisória, depois permanente), até o golpe da maioridade de 1840, quando o 

príncipe regente D. Pedro foi aclamado D. Pedro II. No plano econômico, face às 

necessidades internas da administração e organização de um novo Estado, face às 

necessidades externas de reconhecimento da independência frente à antiga metrópole, 

empréstimos internos e externos, esses últimos no total de quatro, foram contraídos até 

1850. Diante desse quadro, a presença de firmas inglesas no comércio importador e 

exportador foi crescente. A questão que surgiu foi se tal presença constituiu-se numa 

preeminência inglesa no comércio e finanças como afirmou Alan K Manchester no seu 

livro clássico, e corroborada pela Teoria da Dependência. Para discutir melhor a 

questão, destacamos um estudo de caso sobre a firma Samuel Phillips & Co. Estando no 

Brasil desde 1808, essa firma destacou-se pela participação no comércio e, 

principalmente nas finanças, já que se constituiu não só como agente do banco credor 

inglês Rothschild & Sons, como também no principal agente do governo brasileiro no 

empréstimo realizado em Londres de 1838. 

 

1. A presença inglesa na primeira metade do século XIX: uma discussão 

bibliográfica acerca da dependência do Brasil frente à Inglaterra 

 

A questão referente à predominância inglesa no Brasil e no mercado latino-

americano na primeira metade do século XIX provocou uma polarização entre os 

historiadores, economistas e cientistas sociais latino-americanos, norte-americanos e 

ingleses. De um lado, estão os que enfatizam na predominância e na dependência; do 



outro, os que negam ou relativizam tal dominação. No primeiro grupo podemos citar, 

entre vários autores, Stanley e Barbara Stein, Eugene Ridings e Eduardo Cavieres 

Rodrigues. Os primeiros autores destacaram que a dependência econômica dos países 

latino-americanos foi acentuada no decorrer do século XIX, face à manutenção da 

herança colonial
1
 e as condições externas. Segundo os autores, “as condições locais e, 

em particular, pela pressão econômica exercida pela Grã Bretanha que agora colhia os 

frutos de um interesse sustentado ao longo de mais de um século sobre o mundo 

colonial ibérico”
 2

, reforçaram mais ainda os laços de dependência, vinculados ao que 

chamaram de neocolonialismo.
3
 

Eugene Ridings chamou atenção para o fato de que nos países latino-

americanos, a presença do comerciante estrangeiro no comércio exportador-importador 

significou não só a exclusão dos negociantes nacionais, como também afetou o 

desenvolvimento econômico da região, em virtude da “pouca identificação do 

negociante estrangeiro com a Nação em que ele operava”.
4
 Concordando com a visão de 

Ridings, Eduardo Cavieres Figueroa ressaltou que no caso da economia e comércio do 

Chile, os britânicos, desde os anos 1820, “tiveram uma significativa influência na 

modernização da economia chilena _ influência que pronto foi convertendo-se em 

participação e controle efetivo de vários setores da vida econômica nacional”.5 

Diferentemente de Ridings e Figueroa, D. C. M. Platt destacou que, antes de 

1860, a influência britânica não era significativa em virtude dos problemas internos da 

América Latina (guerra civil e outros) e, principalmente, face às limitações dos 

mercados desta região. Segundo D. C. M. Platt, 

Quaisquer que sejam as circunstâncias locais na América Latina_ a devastação da 

guerra civil, o despovoamento, a fuga de capitais, o abandono e a inundação das 

minas_ o progresso no comércio internacional era limitado, principalmente, pela 

natureza dos consumidores e das suas necessidades. A riqueza era concentrada nas 

mãos de poucos.
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Concordando com a visão de D. C. M. Platt, Robert Greenhill enfatizou as 

limitações do mercado latino-americano nas primeiras décadas do século XIX para a 

atuação das firmas inglesa. Embora destaque que a independência dos países latino-

americanos ampliou seu mercado, abolindo as restrições coloniais, para Robert 

Greenhill, 

América Latina no início do século XIX não foi de fato um paraíso mercantil, pois 

ofereceu simplesmente uma solução temporária para o problema de curto-prazoda 

restrição dos Mercados Europeus. (…) O mercado da América Latina era ainda 

muito pequeno. A população era pequena, dispersa, cujo poder de compra era 



baixo o que limitava o crescimento econômico; a população vivia em nível de 

subsistência e (…) a independência não acelerou o aumento da população, nem 

redistribuiu renda, ou aumentou a demanda.
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O artigo de Eugene Ridings sofreu pesadas críticas do referido D. C. M. Platt e 

do historiador mexicano Carlos Marichall. Questionando as argumentações de Eugene 

Ridings sobre a predominância britânica desde o início, D. C. M. Platt chamou a 

atenção para a sua conclusão generalizada, fazendo as seguintes perguntas: 

“Quando, onde e como surgiu um comércio ultramarítimo latino-americano? 

Quanto foi importante a escala da pequena e limitada economia local? Ainda que o 

comercio ultramarítimo estava nas mãos estrangeiras, como foi que se converteu na 

atividade econômica urbana mais importante no século XIX? Dentre as atividades 

econômicas urbanas, foi o comércio internacional tão central para toda a 

economia?”.
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Retornando às conseqüências econômicas da independência latino-ameircana, 

especialmente a brasileira, Stephen H. Harber e Herbert S. Klein, baseados na Nova 

Economia Institucional (NIE)
9
, criticaram a perspectiva da Teoria da Dependência, 

como também a generalização e falta de pesquisas empíricas. Segundo os autores, as 

evidências empíricas
10

 demonstraram “que foram nulos os efeitos da independência 

sobre a economia brasileira no século XIX, marcada por taxas reduzidas de crescimento, 

pelo livre-comércio e por limitadas transformações estruturais”.
11

 No entendimento de 

Harber e Klein, as explicações são internas, originadas “nas próprias estruturas sociais e 

econômicas”, e a Teoria da Dependência e seus pressupostos não se sustentaram, pois 

“A curto prazo, o comércio exterior brasileiro não sofreu uma reorientação em que 

a metrópole colonial dá lugar a outra metrópole: isto já havia ocorrido no século 

XVIII. Além disso, durante o século XIX, houve uma diversificação dos países 

para os quais o Brasil exportava; o país não se tornou, portanto, cada vez mais 

dependente de uma nova metrópole capitalista como o modelo sugere. Por fim, o 

relacionamento do Brasil com a Grã-Bretanha não foi o fator responsável pela lenta 

transição para uma economia industrial. Fatores internos, originados nas próprias 

estruturas sociais e econômicas, foram muito mais importantes”.
12

 
 

 

Leslie Bethell, ao discutir a participação dos britânicos na Guerra do Paraguai, 

relativizou a preponderância inglesa na primeira metade do século XIX, criticando a 

leitura que relaciona a guerra com o imperialismo formal britânico. Para Bethell, a 

presença e atuação britânica na América Latina, particularmente no Brasil, pode ser 

caracterizada como a de um imperialismo informal, pois, mesmo se constituindo no 

“principal parceiro comercial, o principal investidos e o principal detentor do débito 



público da América Latina”, a Grã Bretanha “nunca se mostrou propensa a assumir as 

obrigações políticas e militares de um império na América latina”.
13

 

A questão envolvendo os negócios dos negociantes ingleses foi ampliada, 

quando os historiadores passaram a analisar a interação entre a firma e o mercado de 

atuação. Através do estudo das mudanças institucionais e da sua relação com a forma de 

organização, de atuação e os negócios desenvolvidos (as estratégias) pela firma, 

historiadores vêm questionando uma visão generalista sobre as firmas comerciais 

inglesas. Charles Jones, analisando o caso argentino, denominou essas firmas de 

empresas comerciais, ou seja, uma empresa comercial descentralizada e não 

subordinada administrativa e financeiramente a City inglesa (Londres). Para 

Charles Jones, a empresa inglesa da época era uma típica empresa de uma “burguesia 

comercial cosmopolita”.
14

 

Outro historiador que discorda da visão generalista é Stanley D. Chapman. Para 

este autor, se no século XVIII, os negociantes ingleses tinham uma diversidade de 

negócios, no século XIX, principalmente após as guerras napoleônicas e com a 

expansão da Revolução Industrial, emergiu  

“uma nova geração de especialistas, comissários residentes nos centros comerciais 

estrangeiros (mas geralmente com um sócio ou agente na Grã-Bretanha) e um 

punhado de ricos comerciantes que tinham se formado para financiar e prover os 

créditos para que os fabricantes enviassem seus produtos para os agentes no 

exterior”.
15

 

 

 

Outros autores como Giovanni Arrigh, Keneth Barr e Shuji Hisaeda, 

influenciados pelo trabalho de Fernand Braudel, atrelam a atuação e a organização das 

firmas inglesas ao modelo organizacional do capitalismo inglês do período, ou seja, do 

capitalismo mercantil, denominado-as de sistema de empresas comerciais 

familiares.16
  

Uma leitura, que enfatizou na atividade comercial para a compreensão do 

expansionismo inglês foi a de J. P. Cain e G. A Hopkins. Para estes autores, a firma 

comercial inglesa, principalmente ligadas ao setor de serviços,
17

 era a empresa inglesa 

que se expandiu no período e constituiu-se num lócus de investimento por parte dos 

“gentlemainly capitalism”, capitalistas fidalgos.18 No entendimento de Caim e 

Hopkins, esses capitalistas se constituíram numa “nova aristocracia, resultante da fusão 

entre seu legado pré-capitalista (conduta nobiliárquica e círculos de amizade) e os 

rendimentos provenientes do mercado, inicialmente por meio da agricultura comercial e 



depois pelo florescimento dos serviços financeiros da City e também no sul da 

Inglaterra”.
19

 Em outras palavras, um capitalismo situado num momento histórico da 

“predominância política dos mercadores e da aristocracia inglesa no governo do Estado 

britânico do período”.
20

 

A predominância das famílias nos negócios de comércio vem sendo objeto de 

estudos recentes por historiadores e outros cientistas sociais. Autores, como Marc 

Casson, Mary B Rose, S D Smith e outros, vem destacando a importância das firmas 

familiares nos vários setores da economia, seja nos momentos históricos do 

Gentlemainly capitalism, seja no Capitalismo Industrial,
21

 repensando a importância da 

família nos custos de transação e informação dos negócios. Os laços familiares e a 

confiança entre os membros de uma sociedade comercial eram fundamentais para as 

incertezas e os riscos do mercado.
22

 

A historiografia brasileira sobre a presença inglesa no Brasil do século XIX tem 

enfatizado na associação dessa presença com a modernização, ou seja, com o 

capitalismo moderno, e o controle do comércio exportador e importador brasileiro pelos 

ingleses em detrimento da forma arcaica dos negociantes portugueses e da sociedade 

escravista brasileira. Embora seu trabalho seja pioneiro e original no tocante as fontes 

trabalhadas, os anúncios dos comerciantes ingleses no Jornal do Commercio, Gilberto 

Freire reforçou a dicotomia entre o negociante inglês moderno e o português arcaico, 

indo de encontro ao trabalho da preeminência inglesa no Brasil de Alan K Manchester.23  

Outro trabalho que enfatizou a presença inglesa foi o de Olga Pantaleão. Com 

pouca documentação primária, baseando-se principalmente no relato do negociante e 

viajante inglês John Luccock, que esteve no Rio de Janeiro no período 1808-1818
24

, e 

no trabalho de D. C. M. Platt, Olga Pantaleão destacou que com toda limitação do 

mercado, no século XIX, a penetração inglesa no comércio brasileiro foi de forma 

intensa e especializada. Segundo a autora, em 1810, havia 100 firmas inglesas somente 

no Rio de Janeiro, compostas tanto por aventureiros, como também de filiais de firmas 

tradicionais inglesas, tais como a Robert Kirwan & Cia, Valentin Chaplin & Cia e 

muitas outras.25 

Riva Gorestein, embora tendo como problemática a interiorização dos interesses 

mercantis portugueses e a construção do Estado Imperial, tese esta defendida por Maria 

Odila Dias Silva
26

, ao tratar da presença inglesa, corrobora com a tese do impacto 

provocado no mercado da cidade do Rio de Janeiro com os “modernos” ingleses, 

forçando a modificação dos negócios e das atividades dos negociantes portugueses e 



nacionais.27 Nessa mesma linha de análise, porém associando esse processo interno de 

interiorização com uma leitura estrutural oriunda de Caio Prado Jr, João Manuel 

Cardoso de Mello e Fernando Antonio Novais, que associa a presença inglesa no Brasil 

do século XIX com um novo sistema econômico, o capitalismo industrial, temos a 

análise de Ilmar de Mattos. Na visão deste autor, a consolidação do projeto de Estado 

Imperial brasileiro, sob hegemonia conservadora, ou melhor, saquarema, estava 

relacionado com a forma da sua inserção no novo sistema econômico e político 

internacional. Em outras palavras, o Império escravista brasileiro do século XIX só foi 

possível, face ao consenso de um projeto político interno sob hegemonia saquarema, 

que possibilitou a pacificação política no interior da classe dominante senhorial, como 

também na inserção como uma economia exportadora primária num capitalismo 

industrial sob hegemonia britânica.
28

 Ainda com relação à modernização dos ingleses, 

temos o trabalho do historiador norte-americano Richard Grahan, que defende a referida 

tese, principalmente para o período pós-1850, com as ferrovias e bancos ingleses no 

Brasil.29 

Trabalhos mais recentes ampliaram os estudos sobre a forma de atuação e 

inserção dos ingleses no Brasil. Através da interdisciplinaridade da História com outras 

ciências sociais, como a Antropologia, Louise Guenther procurou analisar a identidade, 

a cultura e os negócios desenvolvidos pelos ingleses na Bahia da primeira metade do 

século XIX. Embora a inserção dos ingleses foi bastante conflituosa face às diferenças 

culturais, sua atuação comercial foi crescente tanto no comércio exportador baiano, 

tendo como principal produto o açúcar, e também no comércio importador, como no 

financiamento junto aos comerciantes de escravos.30 

Portanto, ao estudar as “American Houses”31, como as firmas inglesas ficaram 

conhecidas, que aturam e detiveram parte do comércio de exportação e importação das 

commodities no decorrer do século XIX, como foi o caso do café e do açúcar 

brasileiro32, temos que estudá-las de forma integrada com a política e a sociedade onde 

atuou. Somente desta maneira poderemos analisar as estratégias políticas e econômicas 

dos negociantes ingleses e a reação dos negociantes nacionais que, após os tratados 

comerciais, reforçaram suas posições em outras atividades, como por exemplo, 

monopolizando o comércio da cabotagem costeira, da corretagem e do comércio 

negreiro.
33

 É importante ressaltar que, com toda a proibição do comércio de escravos 

pós-1831, os negociantes ingleses no Rio de Janeiro, como também na Bahia, tiveram 

importante participação juntos aos traficantes brasileiros e portugueses.
34

 



Face ao dito acima, algumas questões se apresentam: A Samuel Phillips & Co 

constituiu-se num novo tipo de firma inglesa? A forma de atuação da firma dependeu do 

mercado marcado por relações escravistas? Que tipo de negócios a firma desenvolveu 

no Brasil? 

 

2. A organização da firma inglesa Samuel Phillips & Co e seus negócios no 

Brasil no Império Luso-brasileiro. 

 

Com a Abertura dos Portos, em 1808, e a liberdade de religião já garantida, 

chegaram também os primeiros judeus ao Brasil, tais como ingleses e, após, 

pessoas de outras nacionalidades, incluindo franceses, depois da derrota de 

Napoleão. Interessante é mencionar que uma das firmas inglesas, Samuel & 

Philips, alugou, em dezembro de 1808, uma casa no Rio de janeiro. Os nomes dos 

sócios foram citados como D. M. Samuel -este agraciado mais tarde com a Ordem 

da Rosa pelos relevantes serviços prestados ao Governo Brasileiro - e Mi. Philips, 

este sem primeiro nome.
35

 

 
 

Uma das maiores especialistas sobre a presença dos judeus no Brasil, a 

historiadora Frida Wollf, ao tratar da presença da firma inglesa e judia Samuel Philips & 

Co, destacou que essa estava no Rio de Janeiro desde 1808, com a chegada da Corte, e 

tinha como sócios D M Samuel e Phillips. No entanto surge uma questão: quem eram D. 

M. Samuel e Phillips? 

A resposta veio com um trabalho de Roderick Barman publicado no The 

Rothschild Archive Trust.
36

 D. M. Samuel era Denis (David) Moses Samuel, e Phillips 

era Alfred (Abraham) Phillips. O primeiro era filho de Moshe ben Zavil Pulvermacher, 

mais conhecido como Moses Samuel, que fez fortuna no comércio quando migrou da 

Polônia para a Inglaterra (chegou no início da década de 1760), e foi uma das lideranças 

da grande Sinagoga de Londres, sendo escolhido Parnas (Warden) no ano de 1795.
37

 

Moses Samuel casou com Rachel Phillips, e tiveram 10 filhos.
38

 O mais velho 

foi Samuel Moses Samuel, e assim como o pai e seus 4 irmãos, era negociante.
39

 

Samuel Moses Samuel foi casado com Esther Cohen, cuja irmãs, Hannah e Judith 

casaram-se com Nathan Mayer Rothschild e Moses Montefiore. Esther, Hannah e Judith 

eram filhas do banqueiro holandês, naturalizado inglês, Levi Barent Cohen.
40

 Portanto, 

Samuel Moses Samuel era concunhado do futuro barão Nathan Mayer Rothschild, o 

mais poderosos banqueiro mercantil do século XIX, e que se constitui no principal 

credor do Império brasileiro do século XIX, e as famílias Cohen, Salomon, Samuel, 



Montefiore, Goldsmid e Rothschild constituíram-se nas principais famílias da elite judia 

Ashkenazi na Inglaterra. 

Quando Moses Samuel retirou-se dos negócios em 1805, seus filhos 

continuaram com a firma “Samuel Brothers, African Merchants”, localizada em 1 

Hammet Street, em Minories, Tower Hill. O filho mais velho, Samuel Moses Samuel 

também tinha seus próprios negócios.
41

 Um desses negócios foi o comércio de escravos 

da África Ocidental para as Índias Ocidentais inglesa. Analisando os dados retirados do 

site The Trans-Atlantic Slave Trade database
42

, de 1795 até 1804, foram 13 viagens de 

navios pertencentes a Samuel Moses Samuel ligando a África Ocidental (Costa do 

Ouro, Baía do Benin e Golfo da Guiné) à região do Caribe (Jamaica, Barbados, São 

Vicente, São Domingos) e Guiana Inglesa e Holandesa.
43

 

O Bloqueio de Napoleão Bonaparte na Europa e a saída da Corte portuguesa em 

direção ao Brasil fizeram com que Denis (David) Moses Samuel e Alfred (Abrahan) 

Phillips viessem para o Brasil. Segundo Barman, a firma dos irmãos Samuel na 

Inglaterra já realizava comércio com Portugal e suas colônias, importando vinhos do 

Porto e outros produtos, o que demonstrava que a criação da Samuel & Phillips no Rio 

de Janeiro não foi uma aventura.
44

 

Embora historiadores como Barman e Wolf afirmassem que a Samuel & Phillips 

foi criada em 1808, ainda não encontramos documentos que comprovam tal afirmação. 

No tocante a localização da firma no Rio de Janeiro, nos “Almanachs do Rio de Janeiro 

anos de 1816 e 1817, Negociantes Inglezes Residentes nesta Corte”, aparecem a Samuel 

& Phillips localizada  na Rua da Direita nº 42. 

Em 1812, um terceiro irmão, James Samuel, veio para o Rio de Janeiro trabalhar 

na Samuel & Phillips, e os laços estreitavam-se com Rothschild. Em outubro de 1812, a 

firma Samuel & Phillips comprou “133 “ports”, moedas de ouro, no valor de £ 303, e 

despachou para Londres em uma vasilha de estanho por “Acct and Risk of Mr. N M 

Rothschild”.
45

 

As operações envolvendo remessas de moedas de ouro para N M Rothschild & 

Sons foram uma constante no período, e as contrapartidas eram feitas através do envio 

de letras de câmbio por parte de N. M Rothschil para serem sacadas por negociantes 

ingleses e portugueses no Rio de Janeiro. Numa fatura enviada por Samuel & Phillips 

no Paquete Diana em 1815 e letras sacadas (abaixo), se vê claramente como eram feitas 

as transações entre as partes.
46

 

 



 

FONTE: Rothschild Archive. XI/38215 Boxe A, XI/38/215a/009p001 

 
FONTE: Rothschild Archive. XI/38215 Boxe A, XI/38/215a/015p001 

 

Nas leituras das correspondências trocadas entre Samuel & Phillips e Rothschild, 

concordamos com Roderick Barman quando afirmou que a figura central da firma no 

Brasil era Denis Samuel. Segundo Barman, ele cultivou importantes relações com 

membros do Governo (não diz quem?), e numa carta para Rothschild em Fevereiro de 

1816, Denis Samuel comenta: “Our Govt business which in great measure is our 

hands”.
47

 

Em 1818, com a chegada de James (Diogo) Samuel, irmão de Alfred, e sendo 

admitido como sócio da firma, a mesma mudou de nome, passando a se chamar de 

Samuel Phillips & Co, conforme anúncio na Gazeta do Rio de Janeiro: 



“Fazem sciente Samuel & Phillips, rua da Direita, nº 42, que do primeiro do 

presente mês, 1/06/1818, em diante ficio firmando Samuel Phillips & Co. por 

terem interessado seu irmão Diogo Samuel, residente nesta Corte”.
48

 

 

 

No mesmo ano de 1818, Alfred Phillips retornou para Londres e se casou com a 

prima Rebecca, irmã de Denis e James Samuel, “uma das filhas de Moses Samuel”.
49

 

Foi neste momento que, em Londres, foi criada uma nova firma Samuel & Phillips, 

localizada em 8 South Street, Finsbury. Portanto, os sócios no Brasil eram sócios na 

firma inglesa, e um ponto chamou atenção: o irmão mais velho, e mais conhecido na 

praça de Londres, Samuel Moses Samuel, não era sócio nas firmas Samuel & Phillips e 

Samuel Phillips and Co. Segundo Barman, os irmãos mantiveram contatos comerciais 

tanto com Samuel Moses Samuel, quanto com a firma Samuel Brothers.
50

 

Além do ouro, a firma participou ativamente do comércio de diamantes, que 

além de mercadoria para joalherias, transformou-se em moeda e uma atividade dos 

banqueiros privados e bancos mercantis no início do século XIX
51

. Segundo Harry 

Berstein, a firma Samuel Phillips & Co vendia diamantes freqüentemente para 

Rothschild e, numa breve carta de 31/07/1820, agradecia ao banqueiro inglês: “we thank 

you for attaching the Diamonds at the Bank (of England?).
52

 

É importante destacar que, além dos negócios envolvendo ouro e diamantes, no 

período 1817 a 1820, a firma Samuel Phillps & Co fez 14 carregações, importando de 

Londres, Portsmouth e Liverpool, produtos como fazendas secas (tecidos e fios), 

munições, pólvoras e balas. Esses últimos produtos, vindos principalmente de Londres, 

se destacaram, e no nosso entendimento estava relacionado com os conflitos no Sul do 

Brasil.
53

 

Outro importante negócio, e que Nathan Rothschild não participou, face os 

riscos de não pagamento dos empréstimos devido à crise política iniciada em 1820 com 

as Cortes de Lisboa, foi o crédito concedido ao Erário Régio do governo do Estado do 

Brasil. No ano de 1821, a firma Samuel Phillips, assim como as firmas inglesas May & 

Lukin, Guilhmer Young, Dixon & irmãos e Finnie, e, também, negociantes e firmas 

portuguesas como a Joaquim Pereira de Almeida & Co. e Amaro Velho da Silva, 

apareceram como credores do Erário Régio.
54

 

A participação da Samuel Phillips & Co em socorrer as finanças do Estado do 

Brasil, independente de Portugal após 7 de setembro de 1822, reforçou mais ainda os 

laços da firma inglesa com D. Pedro I e com o governo. Numa carta para Rothschild em 

1824, a firma Samuel Phillips & Co, ao tratar da chegada no Rio de Janeiro de 



Woodbine Parish, primeiro “embaixador” inglês na Argentina, dizia o seguinte: “Mr 

Parrish handed us also kind introductions and we tendered him our services and table 

with invitation to meet the minister of state with some o four particular friends 

(destaque nosso)”.
55

 

 

3. A Samuel Phillips & Co e seus negócios no 1º Reinado Estado Imperial 

Brasileiro, 1822-1831 

 

Proclamada a Independência,
56

 uma situação pendente desde o período anterior 

se agravava: o financiamento do Estado em virtude dos déficits orçamentários e dos 

problemas relativos à crise do Banco do Brasil.
57

 Analisando os anos após a 

independência, Dênio Nogueira destacou o crescente déficit fiscal a partir de 1824_ 

anexo, Tabela 2_, com aumento das despesas em diversos ministérios, principalmente 

os militares face aos conflitos internos (Confederação do Equador em 

Pernambuco_1824) e externos, como a Guerra da Cisplatina de 1825 a 1828, além do 

aumento da despesa da Casa Imperial que aumentou de 144 contos para 700 contos em 

1824.
58

  

Em face de tal situação, a saída encontrada foi uma maior cobrança e 

participação dos impostos provinciais (contribuições provinciais)_ tabela 2, 

principalmente sobre as províncias de Pernambuco, Bahia e Maranhão
59

, o que gerou 

reações como a dita Confederação do Equador, além da necessidade de contrair um 

empréstimo para o fechamento das contas do Estado. Para tanto, a participação da firma 

Samuel Phillips & Co foi importante para a concessão dos empréstimos concedidos pelo 

banco N. M. Rothschild ao Estado Imperial em janeiro de 1825, já que o banco não 

participou diretamente do primeiro empréstimo em agosto de 1824, que coube as firmas 

inglesas Bazeth, Farquhar, Crawford & Co e Fletcher, Alexander & Co e Thomaz 

Wilson & Co_ Tabela 1. 

Importante destacar que no primeiro empréstimo brasileiro de 1824, cujo valor 

era de £ 2.500.000 a 6% (juros), existiu uma dúvida na City de Londres e, 

principalmente na Bolsa de Valores, face os “rumores de uma tentativa conjunta 

portuguesa e francesa de subjugar a nova nação novamente à autoridade européia”.
60

 

Face a isto, o valor levantado foi de “£ 1 milhão, com juros de 5%, e não 6, e estava 

assegurada pela receita alfandegária”.
61

 Essa apreensão com Portugal, e seus 

desdobramentos no Brasil, estava presente numa carta enviada pela Samuel Phillips & 



Co, em 17 de julho de 1824, para N. M. Rothschild, em que dizia: “ all is quite here of 

the apprhensions in fact … the dangers of the Lisbon expedition…”.
62

 

 

Tabela 1: Contratação de empréstimos externos pelo Brasil, 1824-1829 

 

Ano Valor em £ Tipo% Juros % Prazo (anos) Finalidades principais do 

empréstimo 

1824 3.686.200 75 e 85 5 30 Financiamento de missões 

diplomáticas; “resgate” da 

independência 

1825 1.400.000 100 5 30 Empréstimo português de 1823, 

segundo a Convenção de 25/8/1825 

1829 769.200 52 5 30 Cobertura de déficits do Tesouro, 

pagamento de juros e amortização do 

empréstimo 

1839 411.200 76 5 30 Pagamento de juros empréstimos, 

cobertura de déficits, amortização da 

dívida 

1843 732.600 85 5 20 Amortizações da dívida externa, 

cobertura de déficits, pagamento de 

juros 

Fonte: ALMEIDA, op. cit, p. 196 

 

 

A questão envolvendo a não participação direta dos Rothschild, e sim de agentes 

de câmbio e comerciantes como os citados acima, não significou para Frank Griffith 

Dawson, uma afastamento do banco mercantil inglês. Segundo o autor, tudo leva a crê 

que os Rothschild “devem ter patrocinado discretamente pequenos contratantes para 

testar a apetite do mercado por novos papéis”.
63

 Corroborando com a leitura de Dawson, 

numa carta para N. M. Rothschild, de 18/11/1824, a firma Samuel Phillips & Co, alem 

de enviar araras (desejo de N. M. Rothchild), destacava a dificuldade do primeiro 

empréstimo:  

Dear Sr. 

 

The return of Mr, Cattie ? Curty allows me pleasure to comply with your 

wish for Birds of this Country_ three of which called Arraras. Captain? will 

be the bearer of ? may safely and that they may be acceptable to Mr. 

Rothschild. 

The Loan having been made for One million at 75 p. Cent (tipo %) and 

having bee at a discount of 3 pCt (%) is such liked here, the contractors 
taking the option within 4 months to take million more 83 & four months 

after that period the remaining Milion 87 but as its most likely they will not 

fulfil the first part of this agreement it becomes annulled & (and) in that 

event perhaps you may be induced to arranged with Brant & Gameiro to 

retrieve their credit and that of their Government by contracting for the 

remainder”.
64

 



Mesmo com os empréstimos de 1824, a situação financeira do Império se 

complicou em 1825_ cf. Tabela 2 (anexo), com o Tratado celebrado entre Portugal e o 

Brasil, e “que o Governo imperial assumiu a responsabilidade pelo empréstimo de £ 

1.400.000 contraído por Portugal em Londres, em outubro de 1823, devendo ainda 

pagar mais uma quantia de £ 600.000, em espécie, ao soberano português”. Segundo 

Paulo Roberto de Almeida, “as obrigações externas do Brasil elevaram-se a mais de 5 

milhões de esterlinos em 1825”.
65

 

Em 1825, ocorreu uma reorganização na firma. Denis Moses Samuel retornou 

para a Inglaterra e, em Londres, assumiu a direção da Samuel & Phillips. Segundo 

Barman, o retorno de Denis Moses foi para assessorar Joshua Samuel e seu irmão James 

(Diogo) Samuel, e veio para o Brasil John Samuel, filho de Phineas Moses Samuel, 

outro irmão Samuel.
66

 

Além de agente financeiro e informante de Rothschild no Brasil, a firma Samuel 

Phillips continuou exercendo atividade comercial. Em 1826, por exemplo, apareceu o 

seguinte anúncio: 

28/07/1826 

 

 Entrarão hontem o Bergantim Inglez David Riehard [deve ser „Richard‟], 

de Londres em 61 dias (a); ... 

 Alviçareiro-Mór 

Partes dadas  no dia 27 

(a) amarras, cobre em barris, e folhas, a Samuel Philipe...
67

 

 

 

Em outro anúncio, no mesmo ano de 1826, a firma fez leilão de armas, face 

avaria do Bergatim. Dizia o anúncio: 

Leilões 

25. Leilão que fazem Samuel Phillipe & Comp., Terça feira 5 do corrente, 

pelas 10 horas da manhã, na porta da alfândega, por conta do seguro, de 

huma porção de armamento todo avariado com agoa salgada, vinda de 

Londres no Bergantim David Ricardo, o qual será feito pelo Porteiro do 

Commercio Alexandre José Rodrigues, as condições serão declaradas no 

acto do leilão.
68

 

 

 

No contexto da concessão dos empréstimos, em 23 de novembro de 1826, 

ocorreu a assinatura do novo com a Grã Bretanha, que foi ratificado em 13 de março de 

1827
69

. Esse tratado, além de ratificar os privilégios dos produtos ingleses no mercado 

brasileiro e dos cidadãos ingleses, já concedidos pelos Tratados de 1810, um novo 

elemento entrou em cena: a extinção do tráfico negreiro após três anos da assinatura do 



novo tratado. A pressão inglesa contra o tráfico de “carne humana” levou a lei de 7 de 

novembro de 1831, com o seu regulamento em 12 de abril de 1832.
70

 

No final da década de 1820, as relações entre a firma Samuel Philips & Co e N. 

M. Rothschild começaram a “azedar”. As cartas começaram a ser bastante sucintas, 

como a carta abaixo, sem maiores detalhes sobre os negócios. 

 

 

Fonte: Rothschild Archive. XI/38215 Boxe A. XI/38/215a/187002 

 

 

A tensão entre a firma Samuel Phillips & Co e N. M. Rothschild cresceu com as 

dificuldades do Estado Imperial em equilibrar as suas contas e, principalmente, em 

pagar os dividendos e juros dos empréstimos. A respeito dos serviços da dívida externa, 

essa mais a guerra da Cisplatina “tinham absorvido 6,6 mil contosdos 7,2 mil contos 

lanados em circulação pelo Banco do Brasil”.
71

 O novo empréstimo de N. M. 

Rothschild em 1829_ Tabela 1_, relacionado com os referidos pagamentos de juros e 

dividendos anteriores
72

, e os cortes efetuados no Orçamento pela Câmara dos 

Deputados, proporcionaram uma melhora da situação financeira do Império brasileiro 

em 1830, se comparada com o período 1828/1829. Entretanto, crescente tensão política 

interna e externa, essa última relacionada com Portugal
73

, preocupava a firma no Brasil. 

Numa carta de 11 de julho de 1829, a firma Samuel Phillips & Co destacava a 

importância da normalidade em Portugal e as expectativas para a grande safra de café e 

açúcar, importantes itens da exportação do Brasil (e para as contas externas do Império): 

“(…) 

We are very ansious for news of the conclusion of differences with Portugal 

& hope our new Empress (D. Maria II) will soon arrive, we are daily 



expecting large crop coffee and sugar, assuring you of our attention to your 

order will much repect….”
74

 

 

 

A piora das relações entre a firma Samuel Phillips & Co com N. M. Rothschild 

possibilitou compreender a crescente relação e importância da firma Leuzinger & Co, 

como agente de Rothschild.
75

 Com a abdicação de D. Pedro I em 1831, a firma Samuel 

Phillips & Co se tornou procuradora dos interesses de ex-imperador no Brasil, conforme 

carta:  

“ D. Pedro de Alcantara, ex-Imperador do Brasil e a Imperatriz pelo vosso 

presente Alvará de Procuração contituímos nossos bastantes procuradores 

aos Srs. Samuel, Phillips & Co para assinarem as escrituras de doação…”.
76

 

 

 

Entretanto, a procuração de D. Pedro I à firma inglesa não fora bem vista por 

José Bonifácio, que tinha sido nomeado pelo ex-imperador como tutor do príncipe 

regente. Numa carta endereçada a D. Pedro I, José Bonifácio reclamava da aproximação 

desse com negociantes “inescrupulosos”, como José Buschental, um negociante 

alsaciano, casado com a filha do barão de Sorocaba
77

, e que quebrou em 1832 na Praça 

do Rio de Janeiro
78

. Na carta, dizia José Bonifácio: 

“Folgarei infinito que V.M. e toda a sua Augusta Família passem bem a 

noite. Senhor Samuel Fillipe me mostrou a procuração que V.M. lhe passou, 

que achei muito em regra, mas deu-me uma notícia que me afligiu. É que o 

célebre Buschental entra também neste negócio como Pilatos no credo. 

Como? E quer fiar-se V.M. em um maroto como tal reconhecido, amigo de 

seu maior inimigo? Pensa V.M. no que faz e não vá entregar nas mãos de 

um traste os seus interesses pecuniários. Beijo as mãos de V.M.
 79

 

 

 

4. Samuel Phillip & Co, procuradora de D. Pedro I e credora do Império 

 

Afastado José Bonifácio pela Regência, a firma Samuel Phillips & Co 

aproximou-se de Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, ministro da Fazenda em 

julho de 1831
80

, e irmão do liberal moderado Bernardo Pereira de Vasconcelos. Tal 

ligação política e de negócios fez com que a Samuel & Phillips de Londres substituísse 

N. M. Rothschild como principal agente financeiro do governo brasileiro em Londres. 

Numa carta de 24 de dezembro de 1831, a firma relatava a N. M. Rothschild o 

descontentamento do ministro da fazenda brasileiro, a suspensão dele como agente 

financeiro em Londres e a continuação dos pagamentos dos dividendos dos 

empréstimos: 



We ought to communicate to you that in a Conference we had with the Minister of 

Finance Sr. Vasconcelos he presented he felt exceedingly hurt that you did not treat 

the Brazilian Minister well (grifo nosso), even so far even so far as to refuse taking 

his bills for trifling amounts. That hás made him, added to the following reasons, 

suspended the government‟s transactions with you (grifo nosso) & finding his fixed 

resolutions thereon if we did notaccept same to adopt some other measure, we 

thought it proper to accept of same, also alledging (alleging) the irregularity of 

your sending accounts ..., so much so that the Government are ignorant of the 

actual state of their funds in the hands of the contractor, withal its appears they 

intend to continue paying the dividends as usual and that positive orders went to all 

the Provinces, to make remittance and make efforts to do the same from hence”.
81

 

 

 

Importante destacar que, além de substituir N. M. Rothschild como agente 

financeiro, a Samuel Phillips de Londres se tornou responsável pela venda dos 

diamantes, corantes naturais, algodão (matéria-prima) e outras commodities na 

Europa.
82

 

Organograma da Samuel Phillips & Co 

 

 
 

Procuradora do ex-imperador do Brasil, agente financeiro do governo brasileiro 

em Londres e responsável pela vendas das principais commodities brasileiras na 

Europa, a firma Samuel Phillips & Co foi duramente questionada seja por N. M. 

Rothschild, seja por negociantes nacionais e estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro
83

. 

Tais privilégios, possibilitaram o crescimento e atuação da firma em vários negócios 

como atestaram várias notícias comerciais nos periódicos editados no Rio de Janeiro. 



No caso de procuradores do ex-imperador, a Samuel Phillips & Co participou de 

negócios envolvendo venda de bens, tais como:  

Samuel Philips e Comp., como procuradores gerais do ex-Imperador, pertendem 

afforar os terrenos e pedreiras pertencentes à chácara denominada do Elias, no 

Pedregulho, em leilão que há de fazer-se na mesma chácara em o dia 27 do 

corrente pelas 11 horas da manhã. Todas as pessoas que quiserem afforar os ditos 

terrenos podem ali comparecerem no dia e hora indicada.
84

 

 

 

No comércio importador-exportador, a firma continuou importando produtos 

ingleses, e chamou atenção para a variedade de produtos, desde “aço”, vidros e tecidos 

de algodão e linho até azeite e cerveja, como constou na carregação abaixo: 

Importação dos portos estrangeiros  

Manifestarão na alfândega em 

  4 de março – Escuna Ingleza Anna, de Londres, consig. Samuel Philips e C.; 10 

látas verniz; 2 barris carne; 10 caixas gêneros de [borrão]; [outro borrão – talvez 

“10”] fardos fazendas de linho; 12 ditos brins; 10 caixas velas; 211 barris cerveja; 

600 ditos pólvora; 54 ditos enchofre; 1 caixa e 1 embrulho fazendas seda; 160 

barris salitre; 4 caixas chapeos de sola; 1 dita gravatas; 1 dita molduras; 1 dita 

microscópios; 6 ditas lenços de seda; 2 ditas cassas; 21 ditas chapéos; 2 ditas 

chapeos de sol; 1 dita seidlitz; 1 dita carril; 11 ditas papel; 1 dita papel, obreia e 

lacre; 5 volumes machinas; 2 ditos vidros; 1 barrica louça; 2 caixas utencílios 

chimicos; 1 barril munições, ferramentas e preparos de mneração; 1 dito cinza de 

osso; 44 caixas correntes; 8 ditas ferragens; 13 ditas aço; 3 ditas latão; 1 dita 

chumbo; 12 ditas ferro fundido; 20 feixes; 6 rebolos e 38 barris tintas; 1 barril breu; 

1 dito gis; 30 feixes ferro; 7 ditos chapas; 50 embrulhos cabos; 1 caixa papel para 

desenho; 2 ditas suspensórios; 2 ditas gêneros de livreiro; 1 dita pinturas, quadros e 

livros; 1 dita roupa feita; 8 ditas pelles de carneiro; 20 barris chumbo; 8 caixas 

óleo; 25 barricas sal; 2 caixas vitríolo; 1 dita espermacete; 1 barril sal de chumbo; 4 

caixas e 4 barris drogas; 2 volumes filete [?]; 6 caixas fazendas  de linho e algodão 

misturado; 18 ditas cobre; 463 fundos cobre; 1 caixa letras conhecimentos; 1 dita 

raízes e sementes; 5 ditas fazendas de algodão; 2 ditas pregos dourados para 

cadeiras; 5 barris obras de ferro; 10 caixas acido; 21 toneladas carvão; 31 caixas 

queijos; 1 dita livros; 50 ditas conservas; 1 dita medicamento; 1 garrafão azeite; 1 

caixa chitas; 4 barris pregos de cobre; 1 caixa facto de criança.”
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Outro negócio que a firma inglesa participou foi o financiamento do 

tráfico negreiro, ilegal com a lei de 1831
86

. Os maiores comerciantes e firmas 

nacionais, portuguesas, inglesas (Samuel Phillips & Co.) e norte-americanas 

(Maxwell Wright & Co.) na cidade do Rio de Janeiro, através de um abaixo 

assinado de 1840, em favor dos negociantes (traficantes de escravos) e 

assinantes da alfândega Antonio Jose Moreira Pinto, Jose Pereira da Rocha 

Paranhos (primo de José Maria da silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco) e 

Manoel Pinto da Fonseca, demonstraram o interesse pelo negócio lucrativo do 

comércio negreiro atlântico.  



Affirmamos e attestamos mesmo. – (Assignados) ..., Finnie irmãos e C., Samuel 

Phillips e C., ..., Maxwell Wright e C., ..., Miller Le Coq. e C., Joaquim José 

Pereira do Faro Filho, ..., John Moore e C., ..., Riédy Mantigneux e C., ..., 

Carruthers e C., ..., Diogo Birckhead, ..., Guilherme Harrison e C., ..., Eduardo 

Johnston, ..., Seixas e C., ..., Melitão Máximo de Sousa, ..., Moon irmãos e C., ..., 

Warre Rainsford e c., (...). 87
 

 

 

No tocante a economia do período, sob impacto do fechamento do primeiro 

Banco do Brasil em 1829, a preocupação central constituiu-se na influência da 

circulação monetária sobre o câmbio. Predominando a leitura do pensamento 

econômico metalista ( Currency School) sobre os políticos, comerciantes e financistas, 

foi essa perspectiva que orientou os vários debates sobre a política econômica a ser 

implementada pelo governo regencial pós-1831.
88

  

Tal foi o caso da Reforma Monetária de 8 de outubro de 1833, implementada 

pelo ministro da fazenda Candido José de Araújo Viana (futuro Marquês de Sapucaí)
89

, 

“com a modificação da paridade do mil-réis de $600 par 2$500, apesar de, como lembra 

calógeras, o mercado cotar a oitava de ouro de 22 quilates a 3$100. A nova paridade 

cambial correspondia a 43 2/10 d/mil réis, cerca de 20% acima da taxa praticada no 

mercado livre, que oscilava então em torno de 34 ½ d/mil réis (6,96 mil réis/libra)”.
90

  

O impacto da política econômica do governo fora bastante positivo 

macroeconomicamente entre os anos de 1833 a 1835_ cf. Tabela 2 (anexo). Consoante 

com Dênio Nogueira, tal política que fora beneficiada não só pela austeridade dos 

gastos públicos, como também pelo “aumento da receita fiscal, propiciado pela 

recuperação do comércio internacional e pelo elevado aporte das contribuições 

provinciais, permitiram a eliminação do déficit orçamentário, pela primeira vez na 

história do império”.
91

 A respeito da melhora das exportações na década de 1830, 

segundo Harber e Klein, essa se deveu ao aumento da “demanda norte-americana por 

café e o desinteresse dos britânicos em seu consumo, assim como a proteção de suas 

plantações no Caribe, foram os fatores responsáveis pela grande mudança no mercado 

durante a década de 1830. O comércio dos Estados Unidos com o Brasil duplicou em 

valores dolarizados entre a década de 1820 e a de 1830”.
92

 

Entretanto, a partir de 1837, ocorreu uma virada. Após quatro anos de relativa 

estabilidade no câmbio, preços e nos déficits fiscais_ Tabela 2 anexo, anos 1833/34 a 

1836/37, a situação financeira piorou. As rebeliões provinciais, tais como a Farroupilha 

no Rio Grande do Sul (1835/45) e a Cabanagem no Pará (1835/40), além de 

contribuírem para uma menor redução nas contribuições fiscais das províncias, que caiu 



de 5,3 mil contos de 1835/36 para 2,5 mil contos para 1837/38, fizeram com que 

crescessem as despesas militares para a reação contra as ditas rebeliões. Como destacou 

Nogueira, face à depreciação no câmbio, medidas foram tomadas, tais como o resgate 

das moedas de cobre e autorização pela Assembléia Legislativa da “criação de um 

fundo, a ser gerido pela Caixa da Amortização, cujos recursos adviriam da colocação  

de títulos públicos no mercado”.
93

 Além disto, o ministro da fazenda Manoel 

nascimento de Castro e Silva
94

 teve que promover “houve um aumento dos impostos 

sobre as loterias, elevou-se a 100% a parcela dos direitos aduaneiros devido devida em 

ouro e estendeu-se a mesma exigência ao imposto de exportação (a taxa de câmbio 

vigente no mercado), enquanto não fosse atingida pelo câmbio a paridade de 43 2/10 

d/mil-réis.
95

 

Uma nova crise mundial em 1837, que repercutiu sobre as exportações 

brasileiras, diminuindo as receitas dos impostos, como o de exportação, e a reviravolta 

da política interna no Brasil, com a ascensão do movimento conservador-regressista, 

assumiu o ministério da fazenda Miguel Calmon Du Pin e Almeida (Marquês de 

Abrantes)
96

 Com a crescente depreciação do câmbio, que passou de 6,24 mil réis por 

libra em 1836/37 para 8,38 mil réis por réis por libra em 1838/39_ Tabela 2 (anexo), e 

sobre pressão da Assembléia Geral para que o governo resgatasse as moedas de cobre, o 

ministro restabeleceu o fundo de resgate criado pelo ministro Castro e Silva. Tal 

medida, segundo Nogueira, possibilitou “a queda de 7% do estoque de moeda, seguida 

por baixa equivalente no nível dos preços em 1839”.
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A melhora da crise externa em 1838, possibilitou um aumento das exportações e 

melhora nas contribuições aduaneiras_ Tabela 2 (anexo). Porém, o aumento das 

rebeliões internas, com a Sabinada na Bahia (1837/38) e Balaiada no Maranhão 

(1838/1841), provocou um novo aumento das despesas militares em mais de 50% do 

ano de 1838 para 1839 e dos déficits fiscais._ Tabela 2 (Anexo), e os déficits fiscais   

Diante de tais problemas, o ministro da fazenda suspendeu o serviço da dívida 

externa, “para aplicar os recursos, assim liberados, no resgate do cobre, como exigia a 

Assembléia”, possibilitando, de certa forma, a estabilidade do câmbio_ tabela 2 (anexo). 

Entretanto, as medidas tomadas pelo ministro da fazenda Miguel Calmon não 

foram suficientes. As continuidades das rebeliões, com crescentes gastos militares e 

déficits fiscais cada vez maiores, financiados, novamente, “por créditos extraordinários, 

cobertos com emissão de papel moeda”, fizeram com que o governo imperial, através 

do decreto de 23/10/1838,
98

 autorizasse os “Srs. José Marques Lisboa, Commendador 



da Ordem de Christo e da Real Ordem Belga, Encarregado de negócios do Brazil, e aos 

Srs. Samuel Phillips de Londres, como seus agentes e em nome seu para levantar, na 

cidade de Londres, um empréstimo de £ 312.500 (grifo nosso) por conta do crédito 

garantido pelo acto legislativo (...)”
99

 

Tal empréstimo, cujo montante foi superior ao solicitado_ Tabela 1, e cujas 

condições de fechamento tipo 76, refletiu na desconfiança dos banqueiros para com o 

Brasil, e porque não dizer com relação à América Latina como um todo,
100

 demonstrou 

o papel chave da firma Samuel Phillips nas finanças brasileiras no período analisado. 

No final de 1839, James Samuel retornou definitivamente para Londres, deixando a 

firma sob a responsabilidade de John Samuel
101

. Na década de 1840, a Samuel Phillips 

& Co. deixou de ser agente do governo brasileiro em Londres, sendo substituída pela 

firma Goldsmid, King and Thompson
102

, e tornou-se, novamente, agente do banco N. 

M. Rothschild, continuando com sua presença marcante no Brasil. 

 

5. Considerações finais provisórias 

 

Retornando as perguntas iniciais, e face ao andamento da pesquisa, podemos 

afirmar que a Samuel & Phillips, depois Samuel Phillips & Co, constituiu-se numa 

sociedade comercial familiar, no qual a família era fundamental.
103

 Não foi a minha 

intenção, neste momento, de definir antropologicamente o conceito de família, muito 

menos de discutir “cultura de negócios”. Porém, concordamos com a definição de 

Michel Bertrand, quando concebeu a família “como un vasto sistema de relaciones 

constrido según una doble lógica de linaje e de parentesco se impone como un marco 

dentro de lo qual se desarollan las relaciones sociales”.
104

 

Entretanto, como também destaca o próprio Bertrand, se a família não se 

constitui no único instrumento operativo de uma determinada sociedade, o que 

possibilita a estruturação social? Para o autor é a rede de sociabilidade, onde 

indivíduos e grupos sociais se interagem, possibilitando identificar uma estrutura 

relacional.
105

 

No caso específico da firma Samuel Phillips & Co, a etnia judaica Ashkenazi 

constituiu na estrutura da família e nos negócios. Os casamentos entre as famílias 

judaicas inglesas, no caso entre as famílias Samuel e Phillips, como também dos Samuel 

com Cohen, fortaleceu a firma dos irmãos perante outras famílias, como foi o caso da 

Rothschild
106

. Neste sentido, concordamos com Frederick Barth, quando destaca que 



“os grupos étnicos são categorias atributivas e identificadoras empregadas pelos 

próprios atores; conseqüentemente, têm como característica organizar as interações 

entre as pessoas com toda divergência que possa existir”.
107

  

A auto-afirmação em ser judeu fortaleceu a firma comercial e seus negócios, 

mesmo atuando num mercado hegemonicamente católico e socialmente escravista, 

como era o Império Luso-Brasileiro, depois, o Império do Brasil. Com toda crítica à 

atuação das firmas no mudo financeiro, associando-as à usura, a firma comercial 

Samuel Phillips & Co era reconhecida na praça mercantil do Rio de Janeiro e de 

Londres como um agente financeiro. Foi nesse setor, como também nas importações de 

produtos, que ela se destacou. Além dos negócios, os laços políticos com figuras 

importantes do governo, como a do próprio Imperador D. Pedro I, permitiram 

compreender o destaque da Samuel Phillips & Co. durante o primeiro Reinado e na 

Regência. 

Finalizando, a atuação de uma firma comercial inglesa no Império 

brasileiro da primeira metade do século XIX, não se constituiu numa ação do 

neocolonialismo ou de uma dependência. Devemos compreender que essa firma inglesa 

estava inserida numa sociedade escravista, como era a sociedade brasileira de então, e 

com toda “restrição” do mercado, houve espaço para inúmeros negócios, e entre esses 

estava o tráfico negreiro que era proibido pela Grã Bretanha. A respeito da atuação das 

empresas, Maria Barbara Levi destacou que uma empresa não existe em si mesma. Ela 

faz parte de um todo, ou seja, de uma sociedade, e não se pode estudá-la,  

 "sem levar em conta as articulações recíprocas entre relações sociais e práticas 

empresariais. A empresa é parte de um sistema de instituições interatuantes na qual 

lhe cabe a produção de bens. Como parte interorgânica da sociedade, sua atuação 

repercute sobre a estrutura social na qual se desenvolve e é, por sua vez, 

influenciada por ela”.
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Anexo 1 

 

Tabela 2: Política Fiscal, Monetária e Cambial do Brasil, 1820-1850 

 

 
Ano 

Ano 
N.º Índice 

(1822=100) 

Taxa de 

Câmbio 

(mil réis 

por libra) 

(3) 

Política Fiscal (mil contos)  

Receita Despesa 

Meio 

Circulante 

Preços Total Da qual Total Do qual Saldo 

 Direitos 

Aduaneiros 

Imposto de 

Exportação 

Contribuição 

Provincial 

Militar Serviço da 

Dívida 

1822 100 100 4,90 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1823 108,7 95,0 4,71 3,8 1,8 0,5 2,8 4,7 3,1 _ -0,9 

1824 123,9 98,0 4,97 5,8 2,4 0,5 2,8 9,6 3,4 0,4 -3,8 

1825 129,3 121,2 4,63 4,5 2,4 0,6 1,5 8,4 3,3 1,9 -3,9 

1826 145,7 187,9 4,97 4,2 2,4 0,6 1,2 9,4 4,2 1,4 -5,2 

1827 234,8 200,7 6,81 6,6 2,4 0,9 3,2 11,8 4,6 2,0 -5,2 

1828 (1) _ _ _ 4,6 2,0 0,3 2,2 10,7 5,8 _ -6,1 

1828/29 232,6 (2) 222,8 7,73 9,2 6,6 0,6 1,9 13,9 6,6 2,2 -4,7 

1829/30 222,8 (2) 279,7 9,75 15,6 6,3 1,3 8,0 18,2 8,0 3,2 -2,6 

1830/31 221,7 (2) 243,1 10,52 12,7 4,9 1,6 6,2 19,8 6,7 3,6 -7,1 

1831/32 280,4 240,5 9,60 10,4 3,7 0,7 5,3 12,8 5,3 3,3 -2,4 

1832/33 322,8 241,8 6,83 12,1 5,7 (4) 0,7 5,5 15,8 5,7 2,3 -3,7 

1833/34 327,2 235,2 6,42 (5) 11,5 6,2 0,7 4,4 11,5 4,7 2,2 _ 

1834/35 333,7 234,5 6,27 12,3 6,4 0,7 5,2 12,9 4,7 2,1 -0,6 

1835/36 333,7 229,2 6,61 13,6 7,2 0,9 5,3 14,3 4,8 2,3 -0,7 

1836/37 365,2 255,0 6,24 13,3 7,9 (6) 2,3 (6) 2,5 14,0 4,9 2,1 -1,5 

1837/38 396,7 317,3 8,12 12,7 7,1 2,3 2,5 18,9 8,0 2,8 -6,2 

1838/39 429,3 359,9 8,38 16,6 10,0 2,9 2,8 18,1 8,1 2,9 -1,5 

1839/40 431,5 336,3 7,59 18,3 11,0 3,1 3,1 25,0 13,9 2,7 -6,7 

1840/41 435,9 398,4 7,74 18,1 12,1 3,0 2,0 22,8 11,1 2,9 -4,7 

1841/42 440,2 398,4 7,84 18,3 12,0 2,8 2,4 27,5 13,4 2,9 -9,2 

1842/43 478,3 375,5 8,95 17,8 11,1 2,9 2,6 29,1 13,4 3,3 -11,3 

1843/44 508,7 389,6 9,30 20,3 12,5 3,1 3,2 25,9 10,9 3,8 -5,6 

1844/45 528,3 390,1 9,30 24,0 14,8 3,5 4,4 25,5 10,8 4,0 -1,5 

1845/46 554,3 397,1 9,43 25,5 15,8 4,1 4,3 24,2 9,9 4,0 +1,3 

1846/47 560,9 368,7 8,91 (7) 26,4 16,5 4,0 4,7 25,0 10,1 3,8 +1,4 

1847/48 546,7 349,2 8,57 24,0 14,2 4,1 4,2 25,0 9,8 3,7 -1,0 

1848/49 535,9 386,3 9,60 25,0 15,5 3,8 4,3 27,9 11,8 4,1 -2,9 

1849/50 529,3 344,9 9,27 26,7 17,4 3,8 3,9 28,6 11,6 4,0 -1,9 

Obs: (1) Primeiro semestre de 1828. Em 1828, o governo imperial modificou o exercício fiscal, que passou a iniciar-

se em julho. (2) Em virtude da proibição do Banco do Brasil de emitir moeda, a partir de 1827, até a sua liquidação 

em 1829, somente moedas de cobre foram emitidas e não incluídas nas estatísticas do meio circulante. (3) A taxa de 

câmbio da paridade oficial, de 1803 a 1833, era de 67 ½ d/mil-réis = 3$556/£. (4) Em 1833, 50% dos direitos 

aduaneiros passaram a ser arrecadados em ouro, vale dizer, a taxa de câmbio vigente no mercado. (5) Em 1833, 

a paridade oficial do milréis foi depreciada de 67 ½ para 43 2/10 d/mil-réis = 5$556/£. (6) Em 1837, a totalidade dos 

direitos aduaneiros passou a ser arrecadada em ouro, assim como o imposto de exportação. (7) Em 1846, o 

governo depreciou novamente a paridade oficial para 27 d/mil-réis = 8$889/£. 
Fonte: NOGUEIRA, Dênia. Raízes de uma Nação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988. p. 313, 332 e 333. 
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