
 

 

 

 

 

André Honório Mendes Pheeney Silva 

 

LIDERANÇA PRUSSIANA NA FORMAÇÃO DO ZOLLVEREIN 

 

 

Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista 

em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília 

 

Universidade de Brasília 

 

Professor orientador: Eiiti Sato 



 

RESUMO 

 

 O Zollverein foi o primeiro grande processo de integração regional da história 

contemporânea e foi um importante passo para o movimento de unificação alemã 

ocorrido no século XIX.  Seu surgimento após as Guerras Napoleônicas revela o 

renovado ímpeto, em especial por parte da Prússia, em forjar uma maior unidade entre 

os vários estados alemães, reduzindo assim o fosso existente entre a Alemanha e seus 

rivais.  Dentre estes rivais, a França era o mais temível.  Somente após a devastação das 

guerras contra ela que a Alemanha se viu em posição de executar um projeto de 

integração.  As vitórias napoleônicas, redesenharam radicalmente o mapa alemão, 

reduzindo o número de estados de absurdas três centenas para trinta e nove.  O Sacro 

Império Romano também foi vítima do imperador corso, e sua extinção abria espaço 

para novas lideranças na Alemanha, já que as instituições do antigo Império 

tradicionalmente se encontravam em mãos austríacas.  E por último, as guerras com a 

França quase extinguiram a Prússia, forçando-a a realizar importantes reformas visando 

modernizar suas forças armadas e sua economia para fazer frente ao desafio francês. 

 Entre estas reformas, a que remodelou o sistema tarifário e fiscal prussiano foi a mais 

relevante para a fundação do Zollverein.  Com a reforma fiscal de 1818 as tarifas 

internas entre as várias regiões da Prússia foram extintas e seu sistema fiscal foi 

simplificado e unificado.  Logo após esta reforma, a integração dos enclaves situados na 

Prússia oriental seria o modelo para a integração de outros estados ao sistema tarifário 

prussiano.  Sob os acordos efetivados com tais enclaves, estes seriam tratados como 

territórios prussianos para fins fiscais.  Em troca, receberiam uma parcela da 

arrecadação proporcional a sua população.  Essa seria a fórmula básica da união 

alfandegária conhecida como Zollverein, que se formou a partir de 1828, com o acordo 

entre a Prússia e o pequeno estado de Hesse-Darmstadt.  A negociação do acordo de 

1828 foi uma resposta ao processo de integração alfandegária que era ensaiado pelos 

estados do centro e do sul da Alemanha, acordo que inicialmente buscava a formação de 

um terceiro pólo de poder que pudesse fazer frente tanto à Prússia quanto à Áustria, uma 

“Terceira Alemanha”.  No entanto, as diferenças entre seus membros não puderam ser 

superadas e um bloco formal nunca se concretizou e em pouco mais de seis anos, a 

maioria destes estados estariam incluídos no sistema tarifário prussiano, com o 



nascimento formal do Zollverein.  A idéia de um bloco que se opusesse ao poder 

prussiano nunca desapareceu e foi peça fundamental do conflito entre Prússia e Áustria 

pela hegemonia econômica e política sobre os demais estados alemães.  Estes estados 

fomentavam o antagonismo entre as duas potências por tentar usar a Áustria para frenar 

a notória expansão do poder prussiano sobre os assuntos alemães.  Este conflito entre as 

potências seria finalmente resolvido na década de 1860.  A resolução deste conflito, no 

entanto, colocaria a Prússia em choque militar com quase todos seus  parceiros do 

Zollverein, deixando evidente o divórcio entre integração econômica e integração 

política.  A vitória prussiana, entretanto, abriu o caminho para a unificação alemã em 

1871. 



 

ABSTRACT 

 

The Zollverein was the first major process of regional integration in 

contemporary history and was an important step for the movement of German 

unification occurred in the nineteenth century. Its appearance after the Napoleonic Wars 

reveals the renewed enthusiasm, especially by Prussia, to forge a greater unity between 

the various German states, thus reducing the gap between Germany and its rivals. 

Among these rivals, France was the most fearsome. Only after the devastation of war 

against France that Germany found itself in a position to implement an integration 

project. The Napoleonic victories, radically reshaped the German map, reducing the 

number of states from whopping three hundred to thirty-nine. The Holy Roman Empire 

was also a victim of the Corsican emperor, and its extinction would open room for new 

leadership in Germany, since the traditional institutions of the old Empire were in 

Austrian hands. And finally, the wars with France almost led to the extinction of 

Prussia, forcing her to carry out major reforms to modernize its armed forces and its 

economy to meet the challenge imposed by the French. Among these reforms, that 

which reshaped the Prussian tax and tariff systems was the most relevant to the 

foundation of the Zollverein. With the tax reform of 1818 domestic tariffs collected 

within Prussian borders were extinguished and its tax system was simplified and 

unified. Soon after this reform, the integration of enclaves located in East Prussia would 

be the model for the integration of other states to the Prussian customs system. Under 

the agreements reached with the enclaves, they would be treated as Prussian territory for 

tax purposes. In return, they would receive a portion of the collection proportional to 

their population. That would be the basic formula of the customs union known as the 

Zollverein, which was formed in 1828, with the agreement between Prussia and the 

small state of Hesse-Darmstadt. This agreement was a response to the customs 

integration process under negotiation by the states of central and southern Germany, an 

agreement which initially sought the formation of a third power that could deal with 

both Prussia and Austria, a "Third Germany". However, the differences between its 

members could not be overcome and a formal block never materialized and in six years, 

most of these states would be included in the Prussian tariff system themselves, with the 

birth of the Zollverein. The idea of a bloc to oppose Prussian power, however, has never 



disappeared and was instrumental in the conflict between Prussia and Austria for 

economic and political hegemony over other German states. These states fostered the 

antagonism between the two powers by trying to use Austria to halt the expansion of 

Prussian power on German affairs. This conflict between the powers would be finally 

settled in the 1860s. The resolution of this conflict, however, would place Prussia in 

military clash with almost all her partners in the Zollverein, making the divorce between 

economic integration and political integration painfully clear. The Prussian victory, 

however, paved the way for German unification in 1871. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As primeiras décadas do século XXI testemunham a relativa decadência da 

última grande potência dos tempos da Guerra Fria, a ascensão de novos (velhos) atores 

e a reconfiguração do espaço político e econômico do velho continente.  Todos estes 

fatores apontam para a consolidação de uma estrutura de poder global multipolarizada, 

alicerçada, como nunca antes, em atores de escala e recursos bastante superiores àqueles 

das potências intermediárias. 

 O ressurgimento de Índia e China enquanto potências de primeira grandeza, o 

árduo porém incansável processo de unificação europeia e o ainda impressionante poder 

econômico estadunidense levam a crer que o século XXI será guiado por essas 

potências de escala continental, ou civilizacional, se for aceita a tese do professor 

Samuel Huntington.  Diante de tais leviatãs econômicos, políticos e demográficos, até 

mesmo o Japão (hoje a terceira maior economia do mundo) tende a apequenar-se nas 

décadas vindouras, tamanha seria a disparidade de recursos disponíveis entre a 

“primeira linha” de atores internacionais e os que passariam a ser reconhecidos como 

“potências médias”. 

Esta possível configuração de forças é de profunda relevância aos planos 

brasileiros no cenário internacional, pois, caso esta tendência se confirme, o país 

manteria sua atual posição mediana na ordem mundial, mesmo sendo a quinta ou sexta 

economia do mundo.  O Brasil simplesmente não teria recursos humanos e econômicos 

para fazer frente aos grandes polos mencionados anteriormente. 

 Surge então no discurso político e acadêmico nacional, como já ocorreu em 

épocas anteriores, a panaceia da integração regional.  Com a união de forças dos países 

vizinhos, estes poderiam enfrentar em relativa igualdade os grandes atores 

internacionais.  Assim como a Europa buscou se unir ao compreender que não havia 

mais espaço para o mesquinho nacionalismo econômico após o surgimento de dois 

gigantes em seus flancos (SARAIVA, 2010: 215), a América do Sul poderia se unir 

para enfrentar os desafios do novo século.  Este argumento se alicerça em um suposto 

paralelo histórico, onde se argumenta que o surgimento de estados “civilizacionais” se 

assemelharia à ascensão dos estados nacionais a partir do século XIV, isto é, a partir do 

momento em que os primeiros atores se configuraram desta forma, um imperativo 

concorrencial passaria a agir sobre o sistema.  Aqueles que não se reconfigurarem a este 
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novo modelo, perdem, paulatinamente, a capacidade de concorrer com aquele que se 

adaptaram às novas estruturas sociopolíticas. 

 No entanto, a integração regional pacífica é um fenômeno extremamente raro no 

mundo contemporâneo.  Historicamente, existem dois grandes processos de integração 

que ilustram as dificuldades envolvidas em processos desta natureza: a já mencionada 

integração europeia do pós Segunda Guerra e o processo de criação de uma união 

alfandegária entre os países alemães, conhecido como Zollverein.   

 O processo europeu hodierno é bastante documentado, mas ainda tem um 

desfecho incerto.  Já a criação e evolução do Zollverein é menos conhecida, embora seja 

um processo que tenha se completado com a unificação final, sob a forma do Império 

Alemão.  Seus sucessos e crises ilustram bem as dificuldades e desafios de se construir 

um sentimento comunitário que se sobreponha ao individualismo dos estados 

envolvidos em um processo de integração. 

 

A ALEMANHA ANTES DA ALEMANHA  

 

 Em seu livro “Nações e Nacionalismo desde 1780”, Eric Hobsbawn discorre 

sobre a hipótese de que a nacionalidade é apenas um conceito forjado, uma 

“comunidade imaginada” (HOBSBAWN, 1990: 63) criada por aqueles que desejam 

gerar vínculos entre comunidades até certo ponto dispares e autônomas.  Essa criação 

ainda não havia sido construída na Alemanha e, neste sentido, é inócuo discorrer sobre 

uma nacionalidade alemã antes do século XIX.  Eram reconhecidos como alemães 

aqueles que falavam alemão, ou um de seus vários dialetos, além de um certo 

antigalicismo, sem uma vinculação mais firme a ideias, territórios ou estruturas 

políticas. 

 Politicamente, a Alemanha também era uma ficção.  Grande parte dos povos 

alemães residiam dentro das fronteiras do Sacro Império Romano-Germânico, que 

pouquíssimo tinha de “império”.  Desde a Guerra dos Trinta Anos e da assinatura do 

Tratado de Vestfália, em 1648, o Império perdeu constantemente sua autoridade sobre 

os mais de 300 estados que o compunham.  Entre os membros do império se 

encontravam potências, como a Áustria, e ducados irrelevantes, com áreas que não 

ultrapassavam as propriedades particulares do “soberano”.  No entanto, grandes ou 

pequenos, toda essa multitude de atores defendia ferozmente seus interesses e sua 
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independência (ROUSSAKIS, 1968: 16).  Desta forma, o Império se configurou, através 

dos séculos, como uma federação bastante descentralizada, com várias instituições que 

visavam, primordialmente, preservar a autonomia de seus membros (BROSE, 2008: 

12).  Descentralizado e desunido, assim era o Império que seria forçado a enfrentar o 

desafio imposto pela França revolucionária. 

 Em 1791, dois anos após a revolução, Prússia e Áustria decidiram mobilizar seus 

exércitos contra a ameaça francesa.  O Império inicialmente se recusou a seguir as duas 

potências alemãs porque muitos de seus membros suspeitavam que ambas as potências 

se utilizariam do caos gerado pela guerra para expandir seus territórios às custas de seus 

vizinhos menores dentro das fronteiras do imperiais (BROSE, 2008: 29), demonstrando 

a falta de coesão e confiança existente entre os membros do Império.  Mesmo após a 

invasão francesa de territórios alemães, a assembleia imperial, a Dieta, hesitaria por 

quatro semanas em aprovar o recrutamento de tropas e a compra de materiais para 

conter a ameaça francesa (ROUSSAKIS, 1968: 12). 

 Poucos anos depois, em 1795, os temores iniciais dos membros menores do 

Império se concretizariam com a assinatura de um armistício entre a Prússia e o governo 

revolucionário, aceitando a ocupação, por parte dos franceses, de inúmeros territórios 

eclesiásticos em troca da criação de uma “Zona de Estabilidade” sob domínio prussiano 

no norte da Alemanha (BROSE, 2008: 30).  A deserção prussiana gerou fortes críticas e 

evidenciou a severa dependência da segurança do Império em relação às potências 

alemãs, que só se preocupavam com seus interesses particulares imediatos. 

 Os anos que se seguiram foram testemunhas da imensa superioridade do exército 

revolucionário e seus novos métodos, em especial o famoso levée en masse, a 

conscrição maciça de cidadãos, que possibilitava a criação de exércitos em números e 

rapidez inéditos até então.  Estas novas formas de fazer guerra refletiam novos modos 

de organização social que as potências do velho regime não conseguiam emular. 

 A conscrição em massa e a tática de se sustentar o exército com recursos locais, 

características marcantes do exército revolucionário, eram, por exemplo, resultado da 

criação de um espírito de nação e de cidadania inexistentes nas monarquias.  Se os 

soldados austríacos ou prussianos fossem ordenados a coletar (pilhar) recursos locais 

para sustentar o corpo do exército, estes provavelmente o desertariam, o que não era o 

caso do soldado francês.  Afinal, o francês era, provavelmente, um cidadão e pequeno 

proprietário de terras, recebidas durante a grande reforma agrária da revolução.  O 
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alemão era, quase certamente, um servo conscrito por seu senhor feudal.  Um tinha 

motivação para lutar e ser fiel, o outro não.   

 Assim como a cidadania; a meritocracia e a criação de instrumentos de 

financiamento eram reflexos das mudanças ocorridas na França que contribuíram para a 

inquestionável superioridade francesa no campo de batalha.  As guerras revolucionárias 

e, eventualmente, as campanhas Napoleônicas eram a evidência física de um conflito 

maior entre o sistema burguês liberal e o Ancient Regime.  E este conflito provou ser 

bastante unilateral, com seguidas vitórias francesas sobre as forças das monarquias, 

culminando com o tratado de Pressburg em 1805. 

 Segundo os termos deste tratado, vastas áreas da região do Reno seriam 

reorganizadas como a Confederação do Reno, além disso, Saxônia, Baviera e 

Wurtemburgo receberiam territórios adjacentes e seriam reconhecidos como estados 

soberanos.  O Império estava desmembrado e o Imperador, Francisco II, não teve outra 

alternativa senão abdicar ao trono imperial.  Após mil anos, o Sacro Império Romano-

Germânico havia se dissolvido (BROSE, 2008: 51). 

O legado napoleônico, no entanto, não se limitaria a reformulação dos mapas alemães 

ou ao fim do Império.  Em 1806, a Prússia havia sido forçada a uma aliança com a 

França.  Esta obrigação, no entanto, atingia diretamente seus interesses econômicos, 

devido ao Bloqueio Continental contra a Inglaterra, grande importadora de grãos 

prussianos.  Politicamente, a aliança constrangia a Prússia a eventualmente entrar em 

guerra com sua outrora aliada, a Rússia (HAFFNER, 1980: 80).  Buscando evitar esse 

fim, a Prússia buscou um entendimento com a Rússia, o que, para infelicidade 

prussiana, chegou ao conhecimento de Napoleão. 

 Em apenas um dia, o conflito entre franceses e prussianos foi resolvido.  Em 14 

de outubro de 1806, o exército de Napoleão dizimou dois exércitos prussianos, quase 

provocando a extinção do Reino da Prússia, que foi reduzido à metade de seu território 

anterior e se tornou apenas um estado-tampão entre as terras sob influência francesa e as 

terras do Czar russo. 

As duas potências alemãs haviam sido humilhadas e destituídas pelos exércitos 

napoleônicos.  No entanto, o choque de tais acontecimentos teve repercussões 

diametralmente opostas.  Enquanto a Áustria reforçou seu conservadorismo político e 

econômico para manter suas muitas etnias sob controle, a Prússia lançou um abrangente 

programa de reformas, estas divergências teriam um profundo impacto na evolução 

futura do Zollverein. 
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 Ainda sob o choque da devastação de seu país, as lideranças prussianas 

decidiram emular as reformas sociais e militares implantadas na França revolucionária. 

 A lista de mudanças é longa, mas se destacam entre elas a extinção da servidão, uma 

limitada reforma agrária1, maior autonomia para as cidades, acesso ao oficialato aos que 

não eram nobres, direitos iguais de propriedade de terra para nobres e burgueses, direito 

civis iguais para os judeus, liberdade de comércio e reformas militares diversas, que 

buscavam atualizar o outrora poderoso exército prussiano (HAFFNER, 1980: 83).  A 

Universidade de Berlim foi refundada e o Colégio de Guerra instituído, imbuídos da 

missão de criar quadros competentes para a burocracia do Estado e para o oficialato do 

exército.  Essas mudanças, no entanto, não seriam acompanhadas de reformas políticas 

permitindo uma maior democratização da Prússia.   

 As reformas encontraram ferrenha oposição dos interesses tradicionais.  Muitos 

dos editos reais levariam anos (e em alguns casos até décadas) para se tornarem 

realidade, outros foram revogados com a derrota de Napoleão e o ressurgimento 

conservador que o seguiu.  Elas foram, no entanto, cruciais para que a Prússia estivesse 

pronta para aproveitar as oportunidades que surgiriam nas décadas que seguiram a 

derrota de Napoleão, de singular importância foi a reforma do arcaico sistema fiscal 

prussiano levada a cabo em 1818. 

 O furacão revolucionário originado na França foi fundamental para criar as 

condições para a formação do Zollverein.  Ao fim da tempestade, no lugar de cerca de 

300 Estados, havia 39 e o  Império não mais existia.  As nações vencedoras se reuniram 

em Viena, para dividir os espólios das Guerras Napoleônicas, outorgando à Prússia 

amplos territórios na região do Reno, territórios estes que não tinham conexão 

geográfica com os tradicionais territórios prussianos.  Ainda nos acordos de Viena foi 

criada, sob os auspícios da Áustria, uma federação quase tão fragmentada e ineficaz 

quanto o antigo Império, a Confederação Germânica.  Entre seus mandatos, se 

encontrava a unificação do espaço econômico alemão, expresso no Artigo 19 de sua 

carta fundadora. 

                                                           

1
 As reformas agrárias prussianas concederam de metade a dois terços da terra ao antigo 
servo, sendo a parcela restante utilizada como compensação ao senhor "feudal". 



13 

 

 

 

A REFORMA FISCAL DE 1818 E A QUESTÃO DOS ENCLAVES 

 

 Após quase um período de duas décadas de guerras quase ininterruptas, ferindo 

mortalmente o comércio e drenando os cofres reais, o estado deplorável das finanças 

prussianas não era surpreendente.  A necessidade de reformas na legislação tributária e 

do aumento da arrecadação eram claramente percebidos pelas lideranças prussianas. 

 Visando a eliminação de travas ao comércio interno, a proteção da nascente indústria 

nacional, a redução do contrabando e o aumento das receitas do Estado, um plano de 

amplas reformas fiscais foi posto em prática no ano de 1818. 

 O novo regime tarifário buscava unificar o sistema fiscal prussiano e consistia 

principalmente de impostos de importação, exportação, taxas sobre bens em trânsito e 

impostos sobre o consumo.  Todas as taxações entre as diversas províncias do reino 

seriam abolidas, assim como diversos pedágios para o trânsito interno de mercadorias. 

 No entanto, as províncias do leste e as do oeste teriam níveis de tarifação diferenciados 

(HENDERSON, 1984: 40) devido às grandes diferenças entre os sistemas produtivos 

das duas regiões. 

 Após a derrota de Napoleão, a Europa testemunhou um aumento generalizado do 

protecionismo, já que os diversos Estados tentavam reativar suas economias e encher os 

exauridos tesouros nacionais.  As exportações prussianas foram particularmente 

atingidas pelas “Corn Laws” inglesas  de 1815, que impediam a importação de cereais 

àquele país, exceto em períodos de entressafra.  França, Áustria, Rússia e Holanda 

também elevaram suas tarifas, ou criaram impedimentos à importação de manufaturas. 

 As mercadorias prussianas não encontravam mercados em seus vizinhos e a Prússia 

estava ameaçada por uma invasão de produtos estrangeiros, em especial ingleses 

(ROUSSAKIS, 1968: 47).  Um dos objetivos das novas tarifas era incentivar a atividade 

econômica, em especial o comércio e a atividade fabril.  Elas deveriam ser altas o 

suficiente para promover algum incentivo à manufatura, mas baixas o suficiente para 

desincentivar e prevenir o contrabando, que era um problema sério durante este período 

(HENDERSON, 1984: 41). 

 Eficiência fiscal era a outra grande meta dos reformadores prussianos.  A 

existência de extensas fronteiras tarifárias internas gerava um grande custo 
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administrativo para as autoridades tributárias e a redução da extensão destas fronteiras 

melhoraria a relação entre custo e arrecadação.  A lógica é bastante simples, fronteiras 

alfandegárias menores requerem menos funcionários para vigiá-las.  A arrecadação das 

novas tarifas seria coletada, então, somente na entrada do produto no país (ou na saída 

no caso de tarifas de exportação). 

 No entanto, o desenho do mapa alemão criava algumas dificuldades para a 

implantação efetiva das novas tarifas.  A metade oriental do território prussiano 

continha nove enclaves em seu território, isto é, estados soberanos que eram 

completamente circundados por território prussiano.  Duas linhas de ação existiam para 

esses casos, os enclaves poderiam ser considerados território prussiano, para fins fiscais, 

e receber parte das receitas dos impostos de importação.  Ou estes territórios poderiam 

ser tratados como território estrangeiro e os bens dirigidos a eles pagariam os tributos de 

trânsito de mercadorias prussianos (HENDERSON, 1984: 43).  A segunda opção ia em 

oposição clara ao desejo prussiano de simplificar as fronteiras tributárias, além do temor 

expressado por autoridades fiscais prussianas de que se tratadas como território 

estrangeiro, essas regiões se tornariam focos do contrabando de bens para a Prússia. 

 Assim sendo, os prussianos decidiram, à revelia, incluir os enclaves no espaço 

aduaneiro da Prússia.  Reclamações contra esta atitude unilateral não tardaram.  O 

primeiro Estado a protestar formalmente foi o principado de Schwarzburg-

Sondershousen. 

 Após dez meses de negociação, um acordo foi assinado em 25 de outubro de 

1819.  Nos termos deste arranjo, o território do principado seria tratado como território 

prussiano, isto é, os bens dirigidos a ele seriam tributados nas fronteiras externas da 

Prússia e os bens produzidos nos enclaves teriam livre acesso ao restante da Prússia.  O 

principado receberia, em contrapartida, uma parcela da arrecadação total das províncias 

orientais da Prússia proporcional ao seu número de habitantes, também em relação à 

população total das províncias orientais (ROUSSAKIS, 1968: 54).  Estes dois princípios 

norteariam a negociação com os demais enclaves, completando, assim, a racionalização 

das fronteiras do sistema tributário prussiano. 

 

DIVIDIR PARA UNIR 
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 A consolidação do espaço econômico prussiano, em especial a elevação das 

tarifas de importação, agravaram ainda mais os temores dos países do sul da Alemanha. 

 Baviera, Wurtemburgo e Baden já se ressentiam do fato de que boa parte de seus 

acessos ao mar, através do vale do Reno, haviam sido consolidados sob domínio 

prussianos após os tratados de Viena, em 1815.  Com o estabelecimento das novas taxas 

sobre bens em trânsito, a Prússia poderia, em tese, redirecionar e dificultar o acesso de 

bens destinados ou originados nos países localizados no Reno superior. 

 Visando contrapor a revigorada influência prussiana, assim como a tradicional 

influência austríaca na região, os reinos mencionados abriram negociações para a 

formação de uma união aduaneira própria, abrangendo todos os países da região, 

incluindo também os países da região da Héssia, na Alemanha Central (HENDERSON, 

1984: 58).  A formação desta “Terceira Alemanha” buscava criar uma alternativa às 

duas potências alemãs já consolidadas e as negociações para a formação de tal união se 

iniciaram em 1819, no entanto, em pouco tempo ficou evidente que havia um fosso 

entre as partes negociantes.  As nações ribeirinhas e as que continham importantes rotas 

de comércio desejavam manter uma política de comércio aberta, pois elas se 

beneficiavam muito do fluxo de mercadorias que cruzavam seus territórios.  Já os reinos 

da Baviera e de Wurtemburgo desejavam criar uma zona protegida para o surgimento de 

novos empreendimentos industriais, assim como para a expansão dos já existentes. 

 Esse abismo provou ser fatal aos planos de uma união aduaneira que englobasse 

toda a região sul da Alemanha.  Os países envolvidos nas negociações não conseguiram 

chegar a termos sobre o nível das novas tarifas, sobre o método de tomada de decisões 

ou sobre a partilha dos impostos coletados (HENDERSON, 1984: 60).  O colapso das 

negociações foi uma forte demonstração de  que, como nos tempos do Império, as 

nações alemãs ainda eram avessas a qualquer plano que limitasse sua soberania ou 

independência.  Pouco a pouco, os Estados da Alemanha central abandonaram as 

negociações e os sonhos de uma “Terceira Alemanha”.  Em janeiro de 1828, somente a 

Baviera e Wurtemburgo assinaram um acordo de união aduaneira. 

 Devido aos impasses nas negociações anteriormente mencionadas, um dos 

Estados da Héssia, Hesse-Dormstadt, resolveu abrir diálogo com a Prússia, com quem 

compartilhava boa parte de suas fronteiras.  Na primeira vez que foi contatada pelo país 

hessiano, em 1825, a Prússia não demonstrou interesse nas propostas de livre comércio 

apresentadas por aquele país.  Era a postura da Prússia que Hesse-Dormstadt deveria 

convencer seu outro vizinho Hesse-Cassel a participar de negociações conjuntas. 
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 Esta postura da Prússia se justificava porque a adição de Hesse-Dormstadt ao 

sistema aduaneiro prussiano traria um aumento das fronteiras fiscais e não auferia 

grandes ganhos aos produtores prussianos, tendo em vista o reduzido tamanho do 

mercado vizinho.  Já uma negociação entre os dois Estados da Héssia acima 

mencionados possibilitaria à Prússia unir as duas metades de seu território em um único 

espaço alfandegário e econômico.  No entanto, Hesse-Cassel não desejava entrar em 

negociações de tal natureza com seu enorme vizinho e a união com Hesse-Dormstadt 

não fazia sentido econômico para a Prússia (ROUSSAKIS, 1968: 56). 

 A iminência da conclusão do acordo entre Baviera e Wurtemburgo, no entanto, 

adicionaria um outro elemento ao cálculo das autoridades prussianas.  Ao contatar a 

Prússia novamente em 1827, Hesse-Dormstadt se deparou com outra realidade.  A 

Prússia estava ávida em concluir um acordo de união alfandegária em termos muito 

vantajosos para o pequeno país.  Ela propunha a completa integração dos espaços 

alfandegários e uma partilha das receitas proporcional a relação entre a população de 

Hesse-Dormstadt e as províncias ocidentais da Prússia.  Mudanças nas futuras nas 

tarifas deveriam ser acordadas entre os dois membros e os membros teriam igualdade 

plena na administração e fiscalização dos processos fiscais envolvidos no tratado.  O 

tratamento generoso dispensado pela Prússia a Hesse-Dormstadt derivava de seu desejo 

em expandir sua esfera política na Alemanha central, buscando desfazer sua imagem de 

potência expansionista.  Secretamente, no entanto, a Prússia assinou acordos que a 

deixavam com um controle mais firme sobre a união alfandegária.  Hesse-Dormstadt 

assentiria de antemão, sob o acordo secreto, a mudanças na legislação tributária que não 

envolvessem mudanças importantes de tarifas, a tratados comerciais firmados com 

nações com as quais o Estado hessiano não compartilhasse fronteiras e a retaliações 

tarifárias contra nações que ferissem os interesses da união.  Além disso, o oficial 

alfandegário prussiano em Hesse-Dormstadt teria poderes bem mais amplos do que os 

acordados publicamente (ROUSSAKIS, 1968: 58). 

 Apesar de todas as revisões efetivadas no acordo secreto, o tratado de união 

alfandegária foi bastante benigno para os cofres daquele pequeno país. Fato que se 

tornou evidente quando o Zollverein enfrentou suas primeiras crises na década seguinte. 

 Com a formação de uniões aduaneiras no sul e entre a Prússia e um de seus 

vizinhos, os países da Alemanha central se encontraram na ambígua posição de estarem 
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cercados por unidades econômicas poderosas e se encontrarem nas rotas que os unem. 

 Novamente, o espírito de feroz particularismo2 dirigiria a ação dos Estados alemães. 

 Mesmo sendo cortejados por ambas as uniões aduaneiras, os países da Alemanha 

central buscaram uma estranha composição de interesses.  Muitos destes Estados eram 

agrícolas, e buscavam manter seus mercados abertos, para que pudessem importar 

produtos industriais pelo menor preço possível, a Saxônia, no entanto, já contava com 

uma dinâmica base industrial e temia ser cercada por uniões aduaneiras que 

inviabilizassem a exportação de suas manufaturas, para o mercado alemão, devido ao 

aumento de tarifas, e para os mercados externos, por causa das taxas de bens sob 

trânsito (BROSE, 2008: 182).  Todas estas nações, entretanto, desejavam deixar as rotas 

entre o Mar do Norte e as grandes feiras de Leipzig e Frankfurt3 fora do controle das 

uniões alfandegárias. 

Ingleses e Holandeses também viam com bons olhos a formação de um bloco para 

contrabalançar o crescimento das zonas protecionistas que eram erigidas na Alemanha. 

 Tal bloco, especialmente devido a sua configuração geográfica (atravessando a 

Alemanha de norte a sul) manteria o acesso das manufaturas destes países ao mercado 

alemão.  Tanto pelas vendas legais, quanto pelo contrabando que penetraria mais 

facilmente pelas longas fronteiras a serem protegidas pelas uniões aduaneiras 

(HENDERSON, 1984: 66).  A Áustria também apoiou fervorosamente a formação da 

coalizão de Estados na Alemanha central, pois não era do seu interesse a criação de um 

espaço econômico alemão que não estivesse sob seu controle (BROSE, 2008: 183). 

 As negociações não resultaram na formação de uma união aduaneira, afinal os 

interesses de seus vários membros só coincidiam em duas questões: impedir o avanço 

das uniões aduaneiras (em especial a prussiana) e manter abertas as rotas para o Mar do 

Norte.  Desta forma, os tratados assinados obrigavam os membros a não aderir a 

nenhuma das uniões aduaneiras, não aumentar as taxas de bens em trânsito (excluindo 

as que ligavam as duas metades da Prússia) e estimulava a cooperação entre os 

membros na construção de novas estradas e na manutenção das já existentes.  O  acordo 

tinha um viés visivelmente anti-prussiano e refletia o mosaico de interesses de seus 

membros.  Assim foi fundada a União Comercial da Alemanha Central. 

                                                           

2
 Os autores em geral se referem ao “particularismo” dos estados alemães, já que a 
ausência de nações propriamente ditas impede o uso do termo nacionalismo, no entanto, 
ambos se referem ao mesmo fenômeno. 

3
 Leipzig na Saxônia e Frankfurt às margens do rio Main, afluente do Reno 
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 É interessante analisar as datas de assinatura destes três tratados: a união do sul 

foi assinada em 18 de janeiro, a união entre Prússia e Hesse-Darmstadt foi assinada em 

14 de fevereiro e o acordo entre as nações centrais em 24 de setembro.  Todos no ano de 

1828.  O desejo das nações alemãs por independência era tão forte que a “ameaça” 

prussiana depois das reformas fiscais em 1818 causou um dominó integracionista.  No 

entanto, a Prússia não demonstrava interesse pela unificação alemã até ser desafiada 

com a instituição da união alfandegária entre Baviera e Wurtemburgo.  A cristalização 

do espaço alemão nestes três blocos econômicos dissonantes causaria, 

inadvertidamente, a formação do Zollverein em menos de seis anos. 

 

ENFIM, ZOLLVEREIN 

 

 Ameaçados pela União Comercial, a união alfandegária liderada pela Prússia e 

aquela liderada pela Baviera decidiram abrir negociações para a formação de uma 

aliança.  O resultado da brevíssima negociação (26 de março a 27 de maio de 1829) foi 

a conclusão de um tratado comercial  bastante abrangente, que, se não estabelecia uma 

união alfandegária entre os dois grupos, apontava para tal evento em um futuro não 

muito distante (ROUSSAKIS, 1968: 66). 

 O acordo entre Baviera-Wurtemburgo e Prússia-Hesse-Darmstadt tratava da 

harmonização de ambos sistemas alfandegários, da eliminação de discriminações 

econômicas entre os cidadãos das duas uniões e do estabelecimento de uma zona de 

livre comércio (com algumas exceções) entre os membros signatários.  Era um acordo 

de aliança econômica, que, no entanto, necessitava da construção de ligações diretas 

entre as partes para ser plenamente eficaz. 

 Ciente da nova situação imposta por esta aliança, a União Comercial buscou 

encontrar fórmulas para se contrapor à união de seus poderosos vizinhos.  No entanto, 

um acordo não foi possível, tendo em vista a oposição entre os maiores membros da 

União (Hanôver e Saxônia) quanto à natureza de sua aliança.  Hanôver se contentava 

com a manutenção de um acordo que permitisse o livre fluxo de bens entre o norte e o 

sul da Alemanha, criando empecilhos para a movimentação entre as duas metades da 

Prússia.  Já a Saxônia desejava o estabelecimento de uma união alfandegária, para 

garantir um mercado cativo para suas mercadorias. 
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 Aproveitando-se deste impasse na União Comercial, a Prússia fechou um acordo 

com dois pequenos Estados da União para a construção de estradas que ligariam a 

Prússia ocidental à Baviera.  Estes países, Pias-meninges e Saxe-Coburg-Gotha 

 (localizados na Turíngia, importante elo de ligação entre o sul e o norte da Alemanha) 

construiriam estradas com recursos prussianos e, em contrapartida, não cobrariam 

pedágios ou tarifas sobre bens em trânsito sobre as mercadorias originárias de qualquer 

uma das duas uniões alfandegárias.  O acordo violava frontalmente os princípios da 

União Comercial, mas foi fundamental para que a aliança econômica entre Prússia e sul 

da Alemanha atingisse seu pleno potencial.  Em um acordo secreto ratificado 

paralelamente entre a diplomacia prussiana e os dois Estados da Turíngia, estes se 

comprometiam a aderir a uma das duas uniões alfandegárias aliadas quando se 

encontrassem livres de seus compromissos com a União Comercial, que os impedia de, 

legalmente, aderir a uma união aduaneira enquanto o tratado assinado estivesse vigente. 

 A deserção dos Estados da Turíngia abalou profundamente as convicções dos 

membros menos importantes da União e, nos meses que se seguiram, vários deles 

buscaram acordos com a Prússia para a adesão a sua união alfandegária assim que 

legalmente possível.  A deserção dos pequenos membros, no entanto, seria ofuscada 

pelo acordo buscado pelo Eleitorado de Hesse-Cassel com a Prússia. 

 O Eleitorado que anteriormente se recusava a negociar com os prussianos se 

encontrava em uma situação calamitosa.  Por fazer fronteira com as duas metades da 

Prússia, seu território havia se tornado um covil de contrabandistas.  Seu governo 

tentava combater o contrabando, podendo assim arrecadar o imposto devido.  No 

entanto, apesar de sua pequena área (aprox. 8.300 km2), possuía mais de 1.100 

quilômetros de fronteiras, o que tornava o custo da fiscalização praticamente semelhante 

ao montante arrecadado (HENDERSON, 1984: 81).  O comércio legal também era 

suprimido devido ao “garrote econômico” infringido pela Prússia, que havia elevado 

suas tarifas contra o pequeno Eleitorado, buscando forçá-lo a um acordo (MURPHY, 

1991: 294).  O tesouro do pequeno Estado hessiano estava em situação ruinosa e um 

acordo com a Prússia passou a ser considerado por seus líderes.  Para a Prússia, o 

acordo cumpriria um de seus grandes objetivos geoestratégicos, a ligação entre as duas 

metades de seu território e um acordo foi prontamente estabelecido em 29 de agosto de 

1831. 

 Com a entrada imediata de Hesse-Cassel na união aduaneira prussiana (sob 

fortes protestos da União Comercial) a conexão entre as três partes da aliança 
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econômica entre as uniões alfandegárias estava garantida.  Além disso, para o desespero 

da União Comercial, seus membros agora se encontravam territorialmente divididos 

pela união liderada pela Prússia.  A coesão da aliança que desejava manter abertas as 

comunicações entre sul e norte colapsou quando as comunicações entre sul e norte não 

poderiam mais ser mantidas. 

 As uniões alfandegárias de Prússia e Baviera abriram negociações para a fusão 

das duas alianças imediatamente após a adesão de Hesse-Cassel ao sistema prussiano. 

 Em dois anos, um acordo foi alcançado sob bases bastante semelhantes àquelas 

acordadas com os dois países hessianos.  Baviera e Wurtemburgo adotariam o código 

tarifário prussiano, as mercadorias trafegariam livremente entre os países membros4, a 

arrecadação seria dividida de acordo com a população de cada país e, diferentemente 

dos outros países no Zollverein, Baviera e Wurtemburgo mantinham o poder de 

negociar com países estrangeiros, exceto a Rússia.  Também ficou acordado no tratado 

que congressos regulares seriam convocados para discutir temas relevantes à união 

aduaneira, como, por exemplo, as tarifas a serem exercidas no período fiscal seguinte 

(HENDERSON, 1984: 93). 

 Com a iminência de um acordo entre as duas uniões alfandegárias, os membros 

da União Comercial localizados ao sul de Hesse-Cassel e consequentemente separados 

das rotas do Mar do Norte buscaram imediatamente termos para aderir à união 

alfandegária da Prússia.  Mesmo o reino da Saxônia, que se manteve fiel à União 

Comercial, mesmo com a deserção de Hesse-Cassel, reconheceu sua posição 

insustentável e negociou termos com a Prússia ainda em 1833 (BROSE, 2008: 184). 

 No dia 1º de janeiro de 1834, os acordos negociados entraram em vigor e nascia 

o Zollverein, a união alfandegária entre dezoito Estados alemães.  

 

OBJETIVOS E INTERESSES 

 

 As reais motivações pelas quais a Prússia buscou uma aproximação com seus 

pequenos vizinhos ainda são debatidas na academia.  No entanto, existe certo consenso 

                                                           

4
 Na realidade, Baviera e Wurtemburgo não adotaram o código fiscal da Prússia, como o 
fizeram a maioria dos outros Estados ao entrar na união alfandegária, então uma tarifa 
de equalização tributária seria cobrada dos bens originados ou destinados a Baviera e 
Wurtemburgo. 
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de que dois atores externos motivaram a Prússia a buscar uma política de integração 

econômica, mesmo que às custas de seu tesouro real:  Áustria e França. 

Desde a derrota de 1806, quando o reino prussiano vislumbrou seu desmembramento, a 

Prússia nutria um sentimento ambíguo em relação à França, admirando parcialmente seu 

dinamismo econômico e temendo, profundamente, seu poderio militar.  O Congresso de 

Viena, ao conceder vastos territórios às margens do Reno, tornou a Prússia o virtual 

guardião da Alemanha contra o expansionismo francês.  Desta forma, pode-se entender 

a ênfase dada, pela Prússia, ao estabelecimento de uma ligação segura entre as duas 

metades de seu território, assim como o recrutamento dos Estados do sul da Alemanha, 

que também possuem fronteiras com a França, inclusive aliando-se a esta durante as 

Guerras Napoleônicas.  O estabelecimento de vias de comunicação entre as duas esferas 

do reino e da garantia de cooperação dos pequenos estados vizinhos eram os grandes 

motivadores do impulso inicial do Zollverein. 

 Em sua gênese, os acordos de integração alemã têm um viés indiscutivelmente 

político, pois, em seus acordos com seus pequenos vizinhos, a Prússia geralmente ficava 

em desvantagem econômica e financeira.  Seu primeiro acordo, com Hesse-Darmstadt, 

por exemplo, afrontava diretamente os esforços de racionalização das fronteiras 

alfandegárias levados adiante pelo estado prussiano desde 1818, pois, com a assinatura 

deste tratado, as fronteiras a serem vigiadas pelas autoridades alfandegárias da Prússia 

se expandiram, aumentando seu custo de fiscalização, assim reduzindo a eficiência 

fiscal prussiana.  No entanto, os termos generosos (e respeitosos) do acordo público 

então  firmado tinham como função incentivar outros Estados a buscar termos com a 

Prússia em semelhantes bases (MURPHY, 1991: 288). 

 Todavia, a Alemanha não era um vácuo de poder e a movimentação da Prússia 

afetava diretamente os interesses da Áustria, que exercia uma influência dominante 

sobre os Estados alemães há vários séculos.  Embora evitasse confrontos diretos com a 

Áustria, a simples movimentação da Prússia em relação a seus vizinhos despertava a 

desconfiança austríaca.  A demonstração mais evidente do desconforto austríaco durante 

o período de formação do Zollverein foi dada durante a criação da União Comercial da 

Alemanha Central, quando a Áustria apoiou efusivamente a formação de tal bloco.  Para 

a Áustria a formação de um bloco onde, nas palavras de Göethe, “Taleres e Grossos 

tenham o mesmo valor por todo o país e onde minha bagagem não seja aberta ao cruzar 

os trinta e seis Estados”(HENDERSON, 1984: 69) seria um pesadelo (BROSE, 2008: 

183). 
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 A inércia austríaca, no entanto, estava assegurada devido a suas tarifas 

proibitivas, em vigor desde as Guerras Napoleônicas.  Metternich, o grande diplomata 

austríaco, compreendia claramente o engessamento da diplomacia comercial austríaca, 

porém o relativo sucesso das medidas ultra protecionistas o impedia de alterá-las. 

 Desde as Guerras Napoleônicas, a Áustria viveu relativo sucesso econômico e sua 

indústria nacional era superior a qualquer Estado alemão e rivalizava com o conjunto de 

Estados alemães.  Em 1830, por exemplo, a Áustria possuía cerca de 3,2% de toda a 

produção manufatureira do mundo, enquanto toda a Alemanha, inclusive os Estados 

fora do que viria a ser o Zollverein, possuíam uma parcela de 3,5% do produto 

industrial mundial (KENNEDY, 1989: 148).  Esses interesses industriais, fomentados 

pela proibição de importações de certos artigos manufaturados, não se excitavam com a 

possibilidade de abertura de seus mercados cativos à concorrência alemã e duvidavam 

dos ganhos possíveis de seu acesso aos mercados alemães.  Desta forma, o 

conservadorismo econômico perseverava no Império Habsburgo (BROSE, 2008: 183). 

 Incapaz de aderir ao sistema alemão que aos poucos ia se firmando, a Áustria buscava, 

com sua considerável influência sobre os estados alemães, impedir os avanços da 

Prússia, mesmo que sem muito sucesso inicial. 

 Apesar da visível ingerência austríaca em seus esforços de aproximação 

econômica dos vários estados alemães, a Prússia não podia arriscar um confronto aberto 

com a Áustria.  Por todos os padrões, a Prússia era a menor das grandes potências 

europeias e mesmo dentro da Alemanha, onde ela era uma grande potência de facto, 

muitos dos pequenos estados nutriam fortes simpatias pela Áustria, em parte, por 

considerá-la um contraponto à própria Prússia.  Durante o período de formação do 

Zollverein e por várias décadas, “(...)Frederico Guilherme IV (rei da Prússia) temia os 

resultados de um choque com o Império Habsburgo mais do que Metternich (…) temia 

seu vizinho do norte.” (KENNEDY, 1989: 160)  E parte deste temor era uma reação 

direta ao que acontecia do outro lado do Reno. 

 A Revolução de 1830, também conhecida como a Revolução de Julho, reacendia 

na hierarquia prussiana o receio de que a chama revolucionária vinda da França 

novamente incendiasse a Alemanha.  A deposição do rei Carlos X da França e o 

estabelecimento de uma monarquia constitucional legítima consolidou na conservadora 

liderança prussiana a ideia de que a França era o real perigo a ser enfrentado. 

(MURPHY, 1991: 297) 
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 Se o viés inicial dos tratados de união alfandegária não tinham um viés 

primordialmente econômico para a Prússia, o mesmo não pode ser dito dos países se 

incorporando a esta união.  Os estados de menor tamanho tiveram ganhos substanciais 

com a formação do Zollverein.  A abertura do grande mercado prussiano a suas 

mercadorias já seria um alento notável a estas estagnadas economias, devido ao grande 

ganho de escala obtidos por seus produtores locais.  Este ganho se devia não somente ao 

tamanho do mercado ao qual seus bens teriam acesso, pois as tarifas implementadas 

pelo Zollverein, apesar de não serem proibitivas, tinham um moderado caráter 

protecionista. (DUMKE, 1991: 86)  O grande e imediato ganho dos menores membros 

do Zollverein, no entanto, não era no desenvolvimento do comércio e sim na ampliação 

da arrecadação fiscal. 

Impostos sobre a importação de bens ainda eram a grande fonte de receitas para os 

tesouros nacionais durante o século XIX.  Os pequenos estados alemães, no entanto, não 

podiam se beneficiar plenamente dos recursos desta origem devido à grande ineficiência 

arrecadatória dos mesmos.  As suas extensas fronteiras aumentavam enormemente o 

custo desta forma de arrecadação, assim, a simples eliminação de uma de suas fronteiras 

alfandegárias (sua fronteira com a Prússia, por exemplo) já reduziria o custo total do 

processo de arrecadação (DUMKE, 1991: 89).  A partilha efetuada pelo tesouro do 

Zollverein era, via de regra, efetuado em proporção à população, então, um país que 

abolisse todas as suas fronteiras fiscais teria o custo de arrecadação reduzido a zero sem 

o comprometimento de suas receitas.  Deste modo, o Zollverein oferecia um grande 

alívio à deplorável situação fiscal com a qual a maioria dos estados alemães se 

deparava, a Baviera, por exemplo, viu suas receitas crescerem de cerca de 2,1 milhões 

de florins em 1832 para quase 3,9 milhões em 1834. (HENDERSON, 1984: 141) 

 

EXPANSÃO, CRISES E A EXPULSÃO DA ÁUSTRIA DO SISTEMA ALEMÃO 

 

 Com a formação do Zollverein, os estados alemães fora da união alfandegária 

que não tinham acesso direto ao mar, em especial no sudoeste da Alemanha, se 

encontravam em uma situação delicada.  O estabelecimento de tarifas mais altas do que 

as tradicionalmente praticada por seus pequenos vizinhos debilitou o fluxo de comércio 

em direção às áreas que passaram a compor o Zollverein.  Baden, Nassau e a cidade 

livre de Frankfurt também necessitavam do acesso ao Reno para se comunicarem com o 
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exterior, acesso este que agora se encontrava sob controle da Holanda e do Zollverein. 

 Cientes da fragilidade de sua posição, estes estados buscaram um a um, alguma forma 

de entendimento com a Prússia, apesar de suas reservas quanto a adesão à união 

alfandegária.  

Baden desejava manter sua política de livre comércio, já que a maioria absoluta de sua 

produção era composta por bens primários como carne, couro, laticínios e vinhos. 

 Além ressalvas puramente econômicas, havia também uma disputa de território com a 

Baviera, que já havia impedido a adesão de Baden à união alfandegária do sul da 

Alemanha em 1828.  No entanto, a adesão de Baden era, sob o ponto de vista prussiano, 

fundamental pois ele substituiria uma fronteira impossível de ser patrulhada na Floresta 

Negra, por uma fronteira ribeirinha, interrompendo assim o enorme fluxo de 

contrabando que infiltrava o Zollverein através de Baden. (HENDERSON, 1984: 109) 

 Sendo assim, a Prússia aplicou considerável pressão diplomática para que a Baviera 

resolvesse suas diferenças com Baden, a fim de que este pudesse aderir à união 

alfandegária, o que ocorreu em 1835. 

 Os governos de Nassau e Frankfurt também tinham profundas reservas quanto à 

união com a Prússia, entretanto, o fato de ambos se encontraram totalmente envoltos 

pela união alfandegária após a formação do Zollverein os deixou em posição econômica 

muito vulnerável.    A corte de Nassau, que nutria um profundo sentimento anti-

prussiano, tentou evitar a adesão ao bloco buscando um entendimento com a França.  O 

acordo assinado, no entanto, não reverteu a decadência econômica daquele principado 

induzindo-o a um rompimento unilateral do mesmo e sua decorrente adesão ao 

Zollverein, causando profunda indignação na França.  Nassau buscou obter termos mais 

favoráveis da Prússia, esta, no entanto, ciente da posição frágil sob a qual o principado 

se encontrava, ofereceu os mesmos termos propostos aos demais membros. 

 Já a cidade livre de Frankfurt conseguiu negociar termos bem favoráveis. 

 Devido a sua importante e tradicional feira, a cidade era um ponto focal dos negócios 

concretizados na Alemanha, logo a Prússia reconheceu o valor da adesão daquele 

território ao Zollverein e pagou de acordo.  Devido ao dinamismo  da citada feira, o 

volume de importações que entravam na cidade era muito superior à média per capita 

dos outros países alemães, sendo assim, a Prússia se comprometeu a transferências 

financeiras per capita maiores do que as acordadas com os outros membros do 

Zollverein.  Com a adesão da cidade livre, apenas os estados do noroeste alemão ainda 

não haviam se integrado ao resto da Alemanha. 
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 Enquanto a Prússia consolidava seu Zollverein, a Áustria se preparava para 

implementar importantes reformas em seu antiquado sistema fiscal.  Os líderes 

austríacos reconheciam que seu sistema proibitivo de comércio exterior era o grande 

obstáculo para o aprofundamento de suas relações com os vários estados alemães.  Esta 

percepção de perda de prestígio e influência na Alemanha foi uma das principais causas 

para a abolição das aduanas internas do Império Habsburgo (1850) e das proibições de 

importação (1852) (HENDERSON, 1984: 201). 

 Para se contrapor ao poder econômico prussiano na Alemanha, a Áustria 

almejava construir um espaço econômico comum, englobando todos os estados alemães 

e todos os territórios do Império.  As reformas foram o primeiro passo para a 

implementação deste ambicioso plano, pois, anteriormente, sob o sistema proibitivo de 

comércio, era impossível se chegar a qualquer acordo com a maioria dos estados 

alemães, já que a importação de grande parte dos produtos manufaturados era proibida 

pelos austríacos.  Ao reformar seu sistema tarifário, a Áustria retirava este obstáculo. 

 Suas tarifas ainda eram muito mais elevadas do que as aplicadas pelo Zollverein, no 

entanto, as lideranças austríacas esperavam que alguns estados alemães, em especial os 

estados do sul, se sentissem tentados a buscar maior proteção para suas indústrias em 

uma união alfandegária com o Império (BROSE, 2008: 272). 

 Buscando vantagens no confronto entre as duas potências alemãs, vários estados 

alemães atenderam o chamado austríaco para negociar sua entrada no Zollverein ou a 

formação de uma nova união, caso a Prússia se mantivesse irredutível.  Este foi um dos 

vários ressurgimentos do ideal da “Terceira Alemanha”, onde os estados alemães 

buscavam uma política de independência vis-à-vis as potências alemãs.  Com a 

proximidade da renegociação dos tratados do Zollverein estes estados buscaram forçar 

os prussianos a aceitar a negociação com os austríacos, ameaçando não assinar os novos 

tratados do Zollverein enquanto a Prússia não cedesse. 

 Ciente da movimentação de seus vizinhos, a Prússia agiu rápida e ferozmente. 

 Assinou um acordo com os estados ao norte, que ainda não haviam aderido ao 

Zollverein, garantindo a ligação entre as duas metades de seu território.  Com os 

tratados de adesão destes estados a seu sistema tarifário, a Prússia então renunciou todos 

os tratados do Zollverein e convocou os demais membros para negociar novos tratados, 

que incorporassem os benefícios cedidos aos estados do norte ao sistema aduaneiro 

comum.  O temor de perder as grandes transferências advindas da partilha das tarifas foi 

o suficiente para enquadrar os estados do centro-sul da Alemanha, no entanto, o 
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episódio demonstrou claramente o incômodo com a posição hegemônica da Prússia na 

economia e a força do particularismo dos estados alemães.  Os novos acordos do 

Zollverein foram assinados em 1854 e a Áustria teve que se conformar com a assinatura 

de um simples tratado comercial com a união aduaneira prussiana e com a promessa de 

novas negociações para a formação de uma união alfandegária alemã que também a 

incluísse.  A Prússia havia obtido êxito em afastar os estados alemães da Áustria e 

postergar qualquer negociação com ela até 1860. 

 Com a adesão dos estados ao norte, o Zollverein agora englobava quase todo o 

território do que viria a ser o Império Alemão, as únicas exceções eram as cidades 

portuárias livres de Bremem e Hamburgo. 

 A década de 1850 foi muito boa para a união alfandegária.  Sua indústria teve 

um constante avanço e sua participação relativa na produção manufatureira mundial se 

elevou de 3,5% em 1830 para 4,9% em 1860 (KENNEDY, 1989: 148).  O número de 

fiadeiras mecânicas saltou de cerca de 900.000 em 1852 para mais de 2.235.000 em 

1861 (BROSE, 2008: 270) atestando a rápida expansão da manufatura têxtil 

mecanizada.  Esse período de prosperidade geral era, em parte, consequência de um 

movimento geral de redução de tarifas nas grandes potências europeias.  A Grã-

Bretanha revogou as “Corn Laws” em 1846, a França rebaixou o nível de suas tarifas no 

início da década de 1850, a Rússia reformou seu sistema proibitivo, assim como o fez a 

Áustria, conforme já visto.  Esta onda livre cambista possibilitou que os produtos 

alemães explorassem novos mercados, expandindo ainda mais sua escala de produção. 

 Apesar de toda a prosperidade gerada pelo momento liberalizante da economia 

mundial, o Zollverein perdia oportunidades de fechar acordos com nações estrangeiras 

por causa do acirramento do conflito entre liberais e protecionistas no âmago da união 

alfandegária.  Os estados mediterrâneos, que já haviam desenvolvido alguma indústria, 

eram, de modo geral, protecionistas.  Já aqueles que se situavam na costa, ou tinham 

uma produção acentuadamente agrícola apoiavam, geralmente, o livre comércio.  A 

Prússia, apesar de ser bastante industrializada, tinha um viés nitidamente liberal, já que 

sua classe política dominante, os “Junkers”, eram grandes agricultores e obtinham 

grandes lucros com o comércio exterior.  Além disso, a Prússia sabia que a manutenção 

de baixas tarifas era crucial para a manutenção da Áustria fora de qualquer união 

alfandegária na Alemanha. 

 Os estados envolvidos nas negociações com a Áustria em 1853, ainda muito 

ressentidos, percebiam as intenções prussianas e objetavam, constantemente, quaisquer 
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reduções de tarifas propostas pela Prússia.  Ano após ano, o Congresso do Zollverein se 

reunia, porém um consenso não era possível.  Por um lado, a Prússia desejava uma 

redução geral de tarifas, por outro os estados do sul da Alemanha, liderados pela 

Baviera, desejavam que a Prússia reduzisse os impostos compensatórios5 sobre 

produtos, em especial o vinho, produzidos por estes países (HENDERSON, 1984: 238). 

 Este impasse perdurou por boa parte da década de 1850, indicando a exaustão do 

modelo decisório do Zollverein, baseado no consenso de seus 34 membros. 

 Enquanto o Zollverein se encontrava neste impasse, a Áustria intensificou seus 

esforços diplomáticos para a construção de uma união aduaneira alemã que a incluísse. 

 Embora esta se encontrasse sobre sérias dificuldades financeiras, a ideia de um 

contraponto ao poder prussiano ainda era muito tentadora a vários governos alemães. 

 Uma nova rodada de negociações para o estabelecimento de um acordo comercial entre 

o Zollverein e a Áustria se estabeleceu em 1858.  No entanto, a Áustria relutava em 

reduzir novamente suas tarifas sobre manufaturas e o Zollverein não aceitava reduzir as 

tarifas para bens austríacos em trânsito para o Mar do Norte.  Sem o tratado comercial, a 

união alfandegária ficava cada vez mais distante da realidade, o que a Áustria não sabia, 

era que seu tempo estava se esgotando. 

 Em 1860, ingleses e franceses assinaram um acordo comercial que reduzia 

drasticamente as restrições de ambos os lados às compras mútuas de manufaturas.  O 

tratado se tornou um marco do avanço liberal por unir através do comércio os grandes 

rivais dos séculos anteriores, sendo que a França adotava até então, uma postura 

rigidamente protecionista de seus mercados.  Com a assinatura do tratado, a Inglaterra 

estendeu unilateralmente as vantagens concedidas à França a todas as nações, o país 

gaulês, no entanto, não seguiu o mesmo caminho e manteve suas altas tarifas aos 

produtos das demais origens.  Essa postura colocava a indústria alemã em clara 

desvantagem competitiva no vasto mercado francês.  Um acordo com a França se fazia 

necessário e a Prússia resolveu atacar dois problemas em uma só jogada. 

 Ao buscar um acordo com os franceses, em que estes cedessem termos 

semelhantes àqueles do tratado com a Inglaterra, a Prússia buscava, além do acesso ao 

mercado francês, eliminar, definitivamente, a influência econômica austríaca sobre as 

nações do Zollverein.  A Áustria havia eliminado seu modelo proibitivo de comércio 

                                                           

5
 Impostos que visavam equalizar o nível tributário de certos produtos, tendo em vista 
que alguns países do sul adotaram apenas as tarifas prussianas e não seu modelo fiscal 
completo 
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exterior, é verdade, mas ainda aplicava tarifas muito mais elevadas do que as 

negociadas entre França e Inglaterra, tarifas estas que seriam usadas como modelo para 

o acordo entre Prússia e França.  O objetivo prussiano foi assumir compromissos em 

praticar tarifas tão baixas, forçando a Áustria a desistir de quaisquer planos de união 

alfandegária com o Zollverein, já que não seria politicamente viável adotar tal nível de 

tarifação. 

 Aflitos com a possibilidade de uma vitória irreversível da Prússia no embate por 

preponderância econômica na Alemanha, alguns estados alemães, liderados pela 

Baviera,  novamente buscaram se alinhar à Áustria e opor os desígnios prussianos.  O 

plano austríaco, novamente se baseava na criação de uma união alfandegária entre si e o 

Zollverein.  No entanto, esta aliança apenas adotaria uma tarifa comum sem uma 

partilha das receitas, com a exceção de alguns produtos “coloniais” (HENDERSON, 

1984: 295) que teriam sua tributação partilhada.  A situação financeira austríaca a 

impedia de oferecer algo tão vantajoso quanto a distribuição de tarifas do Zollverein, os 

estados alemães perceberam isso, e a Prússia também. 

 Ciente da fraqueza de seus oponentes, o governo prussiano condicionou a 

renovação dos acordos do Zollverein à adoção das novas tarifas negociadas com a 

França, à redução das transferências aos estados do norte da Alemanha a níveis normais 

e à reforma administrativa do Conselho da União Alfandegária, com a abolição do veto 

ao qual todos os membros tinham direito.  A abolição do veto seria a única mudança 

que a Prússia não conseguiu impor a seus parceiros, pois em 16 de maio de 1865 o novo 

tratado do Zollverein foi assinado, liquidando, definitivamente, as ambições austríacas 

de se integrar ao sistema econômico alemão.  A influência política da Áustria, 

entretanto, não havia declinado junto aos outros estados alemães e a Prússia sabia disso. 

 O Zollverein foi um acordo muito lucrativo para seus vários membros, no 

entanto, os prussianos enfrentavam constante oposição destes mesmos membros no 

parlamento da Confederação Germânica, que é importante lembrar, encontrava-se sob a 

constante presidência da Áustria de acordo com sua carta fundadora.  Este era o fórum 

onde os diversos estados alemães lutavam contra a hegemonia cada vez mais alarmante 

que a Prússia havia estabelecido no norte da Alemanha durante a primeira metade do 

século XIX.  Tentando anular (ou ao menos reduzir) a influência austríaca no 

parlamento, os prussianos buscaram introduzir o sufrágio masculino universal para a 

eleição dos representantes confederados, utilizando-se de  uma lógica semelhante àquela 

utilizada com a assinatura do tratado comercial com a França.  Sabendo que o Império 



29 

 

não seria capaz de introduzir o sufrágio sem graves consequências domésticas, os 

prussianos buscavam enfraquecer a posição da Áustria frente aos demais estados 

alemães.  Estes, no entanto, percebiam que ela era a única garantia de sua independência 

e, desta forma, reprovaram as propostas prussianas.  Incapaz de reformar a 

Confederação, Bismarck, o poderoso primeiro ministro prussiano, buscou destruí-la. 

 Em 1866, apenas um ano após a assinatura da renovação do Zollverein, o 

primeiro ministro estava disposto a enfrentar toda a Alemanha e a Áustria para 

confirmar, de forma definitiva, a hegemonia prussiana na Alemanha. 

 A aprovação de uma proposta austríaca no parlamento, quanto à administração 

da província de Holstein, espólio da guerra contra a Dinamarca em 1864 sob 

administração conjunta da Prússia e Áustria, seria o estopim do conflito.  Temendo mais 

uma decisão contrária a seus interesses no parlamento alemão, os prussianos ocuparam 

a província e a anexaram a seu território.  Após esta agressão, a Confederação 

 determinou a imediata mobilização de tropas contra a Prússia.  A Alemanha se 

encontrava em guerra, de um lado a Áustria e todos os membros relevantes do 

Zollverein, do outro a Prússia, a Itália e os pequenos estados alemães que já se 

encontravam inexoravelmente dependentes da economia prussiana.  A facilidade com a 

qual os membros do Zollverein pegaram em armas contra seu maior parceiro na Guerra 

das Sete Semanas, como esta veio a ser conhecida, demonstrou claramente como trinta 

anos de união alfandegária foram insuficientes para criar um elo que fosse maior do que 

os interesses particularistas dos estados alemães. 

 Mesmo que inesperada, a vitória prussiana foi fulminante.  Em uma só batalha o 

exército austríaco foi dizimado.  No entanto, a Prússia ofereceu termos bastante brandos 

à Áustria, já que os prussianos temiam a intervenção da França no conflito.  Sem a 

proteção austríaca, os membros do Zollverein foram forçados a aceitar a formação de 

uma nova entidade política, a Federação da Alemanha do Norte.  Ela era uma extensão 

do Zollverein com as mudanças desejadas pela Prússia desde a década de 1850, em 

especial, na formação de um parlamento com representação proporcional, com a 

abolição do direito de veto. Além do aspecto econômico, a Federação também 

controlaria, a partir de sua formação, os exércitos e a diplomacia de seus membros.  Os 

estados do sul da Alemanha não foram incorporados a esta nova federação, por temor de 

uma reação francesa (HENDERSON, 1984: 309).  No entanto, como parte dos tratados 

de paz assinados, estes foram obrigados a firmar uma aliança militar secreta com a 

federação e também foram forçadas a assinar um adendo ao tratado do Zollverein, 
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estabelecendo a redução do prazo para a denúncia do mesmo.  Desta forma, a Prússia 

visava poder coagir os estados do sul a não desafiar sua liderança.  A derrota austríaca 

decretou sua exclusão completa dos assuntos alemães e o desmembramento da 

“Terceira Alemanha”, desta forma, o fracasso militar do Império Habsburgo foi o passo 

fundamental para a unificação alemã. 

 

LEGADOS E LIÇÕES 

 

 Todo processo histórico é, por natureza, único.  Em nenhum outro momento as 

condições que desencadearam este ou aquele fato ao longo da história humana será 

repetido.  Nenhuma outra nação sentirá o impacto de sua “quase extinção” exatamente 

como a Prússia o sentiu em 1806.  E certamente nenhum outro povo reagirá como 

reagiu o prussiano, para bem ou para mal, diante de tal fato. Não é possível transplantar 

aquela experiência para nenhum outro ponto no espaço ou tempo.  No entanto, existem 

algumas lições deixadas pelos sucessos e fracassos do processo de construção do 

Zollverein, que podem ter grande valor para aqueles que se dedicam à integração 

regional na América do Sul. 

 A maior e mais evidente destas lições seria a constatação de que a integração 

econômica regional não induz, necessariamente, a uma maior integração política entre 

os atores da região.  As divergências e tensões entre a Prússia e seus parceiros do 

Zollverein aumentam paulatinamente com o passar do tempo até que, em um ato final 

de rebeldia, praticamente todos eles se engajam em uma guerra fratricida.  Ou seja, com 

o desenvolvimento da união alfandegária e com seu continuado sucesso, as divergências 

políticas se tornaram incrementalmente mais graves, em direta oposição ao ideal 

clássico liberal, que prega que uma maior comunhão econômica diminui o ímpeto ao 

conflito, já que a teia de interesses entre as partes se tornaria cada vez mais densa. 

 Entretanto, o próprio sucesso do Zollverein parece ter agido como catalizador ao 

conflito e à desagregação.  Afinal, à medida que a união se fortalecia, a preponderância 

prussiana empalidecia, cada vez mais, a força austríaca, vital para a independência 

política dos estados alemães. 

Instintivamente, os estados buscam sua sobrevivência.  As pessoas de poder 

buscam manter suas posições e os soberanos almejam seguir soberanos.  Desta forma, a 

crescente fragilidade frente ao grande sócio do projeto de integração pode se traduzir 

em uma crescente frustração, que por sua vez se expressa em conflitos cada vez mais 
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banais, intensos e habituais.  No caso alemão, a integração somente  pode atingir sua 

plenitude devido à ação de outro processo histórico e social, o nacionalismo. 

Ao chanceler Otto von Bismarck é creditada a afirmação de que a Prússia só 

teria um aliado na Alemanha, o povo alemão (HAFFNER, 1980: 122).  O nacionalismo 

alemão, mais tardio do que o de seus vizinhos, desejava, acima de tudo, a formação de 

seu estado-nação e tinha, como campeão, o processo de integração promovido pela 

Prússia.  O progresso das várias regiões da Alemanha, sob o regime do Zollverein, 

somente reforçava o sonho de se construir uma nação forte que assumisse sua posição 

de liderança no continente.  O próprio processo de integração, pode ter sido 

parcialmente responsável pelo fomento deste ideal, ao facilitar a troca de bens e ideias, e 

ao incentivar a construção de linhas de comunicação que cruzassem a Alemanha de 

norte a sul e de leste a oeste.  Mas sem a força coesiva deste nacionalismo o processo de 

integração talvez jamais se concluísse. 

O segundo grande legado do Zollverein pode parecer paradoxal quando se pensa 

do discurso moderno sobre as uniões alfandegárias, no entanto, pode-se afirmar que o 

Zollverein representa uma vitória do livre comércio sobre o protecionismo.  Várias 

razões contribuíram para isso, dentre as mais importantes estão a formação da classe 

política prussiana, sua estratégia de integração alemã e sua disputa por primazia 

econômica com a Áustria. 

Dominantes na Prússia oriental, os Junkers, grandes e conservadores 

agricultores, há séculos guiavam a política real.  Pelo fato de serem agricultores, esta 

classe tradicionalmente tinha uma visão liberal do comércio exterior.  Como grandes 

exportadores, seu sustento econômico dependia da abertura dos mercados consumidores 

de grãos, em especial da Inglaterra.  Para esse fim, a elevação de barreiras era 

indesejável por criar a possibilidade de retaliações e pela elevação do preço de seus bens 

de consumo e capital.  Sua preponderância política ofereceu, então, um contraponto à 

emergência econômica de uma burguesia industrial, mais protecionista.  Desta síntese 

de forças nasceu a moderação inicial das tarifas prussianas. 

Quando a Prússia se lançou no processo de expansão de sua zona alfandegária, 

outras considerações conspiraram para a manutenção de tarifas moderadas.  Devido a 

grande disparidade entre as capacidades econômicas de seus potenciais membros, a 

Prússia teve que adotar uma política conciliadora de comércio exterior, para tornar mais 

atraente e menos traumática a adesão dos menores estados  ao Zollverein.  Estes estados 

eram predominantemente agrários e, por consequência, partidários de um comércio mais 
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aberto.  Desta forma, ao valorizar a abrangência de sua união sobre a proteção por ela 

concedida, os prussianos buscaram sempre limitar seus impulsos mais protecionistas. 

 Ao estabelecer um baixo custo de entrada, os prussianos conseguiram, agilmente, 

formar um bloco de amplitude impressionante. 

Seu conflito com a Áustria também foi fundamental para este viés “livre 

cambista”.  A Prússia descobriu que um dos métodos mais eficientes de manter um país 

protecionista fora de sua esfera de influência é manter sua economia livre e forçar os 

outros em sua esfera a fazer o mesmo.  Incapaz de competir, o país protecionista 

fatalmente se verá excluído de seus processos econômicos.  Esta foi a grande arma da 

Prússia nas duas décadas em que o Império Habsburgo tentou se reinserir sem sucesso 

no sistema econômico alemão. 

Por último, embora este talvez seja o legado mais importante do Zollverein, o 

valor dado às instituições em um processo de integração.  Em especial, como foi no 

caso alemão, o valor de uma institucionalização pragmática do bloco. 

Desde sua concepção, a grande instituição criada pelo Zollverein foi a aduana 

comum.  Através dela, as tarifas eram coletadas em todo o território alemão, por agentes 

locais, fiscalizados por burocratas prussianos, agindo em nome da união alfandegária. 

 Esta renda era então dividida, na grande maioria dos casos, em uma proporção per 

capita e transferida para os tesouros de seus vários membros.  Era um sistema simples e, 

acima de tudo, justo, já que havia uma transferência líquida do membro mais rico e 

populoso, para os demais.  Desta forma, ela servia aos objetivos de ambas as partes 

contratantes, pois, por um lado, vinculava os pequenos estados ao sistema prussiano e 

por outro alimentava os combalidos tesouros destes pequenos estados.  Esta era a 

natureza bilateral do Zollverein, não havia um grande acordo assinado por todos e sim 

vários acordos assinados entre a Prússia e os demais membros.  Desta forma, a Prússia 

mantinha um enorme poder de barganha vis-à-vis seus vários parceiros.  A Prússia 

pagava a conta do Zollverein,  mas cobrava obediência.  A força e o pragmatismo desta 

instituição foram demonstrados durante a Guerra das Sete Semanas, quando, mesmo 

com a extinção do Zollverein devido ao conflito, a coleta e distribuição das tarifas 

permaneceu praticamente inalterada (HENDERSON, 1984: 308). 

O Zollverein pode se expandir por buscar uma integração que fosse simples, 

ampla e benéfica a seus membros.  Simples por não cobrar um preço de admissão muito 

alto de seus novos membros.  A adoção da aduana comum era vista sem muitas 

reservas, já que a burocracia prussiana era muito admirada por sua eficiência e a 
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emulação desta nos vários estados era, geralmente, bastante vantajosa.  Ampla por 

reconhecer as diferenças entre os vários membros e respeitá-las.  A adoção de tarifas 

inferiores àquelas clamadas por boa parte da emergente burguesia industrial (e 

posteriormente por alguns dos membros mais protecionistas) foi o sinal claro da 

preferência prussiana pela inclusão de todos os estados alemães em sua união 

alfandegária, acima de outras considerações domésticas.  E finalmente, benéfica por 

envolver grandes transferências de recursos da Prússia a todos os demais estados 

alemães.  Claro que os industriais prussianos se beneficiaram da expansão de seus 

mercados internos, mas coube ao tesouro real pagar, anualmente, pela manutenção do 

Zollverein. 

Este é o grande legado deixado pela experiência alemã aos integracionistas sul 

americanos: a integração tem um custo, ele é alto, e deve ser pago por alguém.  E 

mesmo se devidamente pago, este investimento pode ser insuficiente, por si mesmo, 

para dissolver as fronteiras entre vizinhos. 
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