
MANTER A CORTE NÃO ERA 

BARATO... “142”



O LEMA DOS REIS ERA: MONITORAR E 

INTERVIR NA ECONOMIA.  “143”

 Com o enfraquecimento dos feudos, os reis com poder 
centralizado após aliança com os burgueses, passaram a 
controlar a economia e o comércio.

 Através da cobrança de impostos, montou sua corte e 
seu exército para se manter no poder. Sustentando 
assim todo seu luxo e domínio perante a nação. O 
comércio se tornou a atividade mais importante do reino. 
Poderia ser feito através de trocas, vendas ou extração e 
recebeu o nome e Mercantilismo



INTERVENÇÃO DO ESTADO “143”

 Conjunto de ações praticadas 
pelos reis para dominarem o 
comércio e a economia do 
reinado

 Através do mercantilismo, os 
Reis conseguiam manter o 
controle das empresas que 
pertenciam aos burgueses 
com a cobrança de impostos e 
regras nas produções e vendas

 Vejamos todas as ações do rei 
dentro do mercantilismo



AÇÕES MERCANTILISTAS TOMADAS 

PELO REI...”144 E 145”



MANUFATURAS 

“PROTECIONISMO”... “145”

 Estimulavam as 

manufaturas (produção 

interna) e as exportações

 Os reis determinavam a 

quantidade de 

mercadorias produzidas, a 

quantidade que seria 

comercializada e os 

salários dos funcionários, 

além de qual produto 

seria produzido



COLÔNIAS: FONTE DE RIQUEZA PARA A 

METRÓPOLE. ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO DE 

MATÉRIAS PRIMAS, MÃO DE OBRA BARATA, 

MERCADO CONSUMIDOR “MMM”. “145”



“PIRATAS”, “MERCENÁRIOS” OU CORSÁRIOS 

ROUBAVAM EMBARCAÇÕES ESPANHOLAS A 

MANDO DO GOVERNO INGLÊS “145”



ESPANHA OSTENTAVA OURO E ASSUMIA 

O STATUS DE PAÍS MAIS PODEROSO... 

“146”

 Com a descoberta de um novo 
continente e muito ouro nas 
colônias espanholas na América, 
a Espanha se tornou a grande 
potência da Europa, acumulando 
muito ouro e prata.

 Acreditava-se que a tática de 
acumular ouro e prata faria do 
país a maior potência por 
séculos.

 Será???

 Vejamos um pouco da 
ostentação do espanhóis na 
época.



O OURO FOI ACABANDO... “146”

 Com o tempo, acumular ouro deixou de ser 
vantagem, pois não incentivando as 
manufaturas, os países começaram a ter que 
comprar produtos importados e seu ouro 
acumulado passou a sair do país.

 As potências que incentivaram suas 
manufaturas viraram grandes potências nos 
séculos seguinte, garantindo sempre a 
balança comercial favorável. A ostentação 
agora mudou e acumular metais preciosos 
não era mais questão de riqueza

 Riqueza era ter indústrias, produção e 
mercado consumidor, tanto que as colônias 
foram proibidas de terem suas produções 
independentes 

 Agora, vejamos os países industrializados 
que passaram a dar risada na cara da 
Espanha...


