
O jornal Ação inaugura, nesta edição, os fascículos BB 200 anos.
Em homenagem ao aniversário do Banco do Brasil, a ANABB 

vai publicar a história e os acontecimentos mais importantes do 
BB ao longo desse tempo. A cada jornal Ação, um novo fascículo para 
você colecionar. Vamos disponibilizar uma capa dura para a coleção. 

Caso você tenha interesse em receber gratuitamente a capa, envie 
um e-mail para jornal@anabb.org.br ou uma carta para o endereço 

SCRS 507, bl. A, loja 15, Brasília, DF - CEP: 70351-510.



Um exército na origem do Banco do Brasil

história do Banco do Brasil tem o 
mesmo ponto de partida de um 
dos mais significativos episódios 

do processo, que alguns historiadores 
classificam de “início da modernização 
do Brasil”: a chegada da Côrte Portugue-
sa no País, em 1808, motivada pela imi-
nente invasão do Exército Napoleônico. 

Com o auxílio da Inglaterra – em-
penhada em uma batalha continental 
contra Napoleão – a Coroa Portuguesa 
optou por se transferir de Lisboa para 
o Brasil. A idéia da mudança não era 
exatamente nova, pois já havia sendo 
discutida nos últimos 150 anos, mas a 
motivação era inédita. A estratégia, nas-
cida do desespero, era estabelecer uma 
base de poder no Novo Mundo e, dali, 
recuperar a soberania sobre Portugal e 
sobre o restante do seu império. 

Assim, em novembro de 1807, toda 
a côrte e mais de 10 mil cortesãos e 
agregados embarcaram em 46 navios, 
com quatro belonaves da Royal Navy 
para proteger a comitiva portuguesa 

durante a viagem. Seria a primeira vez 
que um monarca europeu poria os pés 
em uma colônia do Novo Mundo.

A frota chegou a Salvador em janeiro 
de 1808, e o príncipe regente, D. João VI 
(sua mãe, a rainha Maria I, fora declarada 
louca anos antes) não tardou em consoli-
dar a presença real. Ainda na Bahia, ele 
abriu os portos da colônia aos navios de 
todas as nações, terminando com séculos 
de monopólio português, beneficiando 
especialmente a Inglaterra.

Em fevereiro, a comitiva real zarpou 
para o Rio de Janeiro, onde o príncipe 

Por Rodrigo Bittar
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Em fevereiro, a comitiva real 
zarpou para o Rio de Janeiro, 
onde o príncipe fundou um 
grupo de novas instituições, 
incluindo faculdades médicas, 
a Biblioteca Nacional, o Jardim 
Botânico e o Banco do Brasil, 
no dia 12 de outubro.
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fundou um grupo de novas instituições, 
incluindo faculdades médicas, a Biblio-
teca Nacional, o Jardim Botânico e o 
Banco do Brasil, no dia 12 de outubro. 

Quando o Banco do Brasil foi fun-
dado, só havia três bancos emissores no 
mundo: na Suécia, na França e na Ingla-
terra. As condições apontavam para essa 
necessidade, pois o processo de mineração 
entrava em declínio. Era grande a escas-
sez de moedas e, tanto a intensificação das 
atividades comerciais com a abertura dos 
portos, quanto as despesas com a família 
real e sua côrte exigiam que se aumentasse 
o numerário existente.

O historiador Cláudio Pacheco, em 
seu livro “História do Banco do Brasil”, 
ressalta que o declínio irremediável da 
mineração brasileira, a partir da segunda 
metade do século XVIII, foi a principal 
causa da insuficiência do meio circu-
lante em Portugal. Paralelamente, outras 
causas vieram como a confusa e mal 
orientada administração financeira do 
Reino, os gastos excessivos de uma corte 

perdulária, que mantinha luxos à custa 
de importações e procurava “resguardar 
a alma à custa de doações” (duas formas 
de evasão de moeda), gastos para os quais 
ainda contribuíam as guerras peninsula-
res, devendo-se adicionar a tudo isto a 
submissão da vida econômica portu-
guesa à tutela da poderosa Inglaterra, 
para onde se drenava, afinal, boa parte 
do ouro de Minas Gerais.

Antes de o Banco do Brasil 
ser criado, operavam no setor 
de crédito apenas alguns 
capitalistas nacionais e 
ingleses, recentemente 
estabelecidos, que sacavam 
sobre as praças européias 
e recebiam dinheiro em 
conta corrente ou depósito, 
na maior parte das vezes para 
passá-lo aos bancos da 
Inglaterra ou convertê-lo em 
títulos de renda assegurada. 
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As estimativas mais idôneas citadas 
por Pacheco estimam o meio circulante 
brasileiro em um total de 10 mil con-
tos em 1808. No entanto, só a Casa da 
Moeda do Rio de Janeiro tinha cunhado, 
em ouro, mais de 200 mil contos entre 
1703 e 1809.

Antes de o Banco do Brasil ser criado, 
operavam no setor de crédito apenas al-
guns capitalistas nacionais e ingleses, re-
centemente estabelecidos, que sacavam 
sobre as praças européias e recebiam 
dinheiro em conta corrente ou depósi-
to, na maior parte das vezes para passá-
lo aos bancos da Inglaterra ou convertê-
lo em títulos de renda assegurada. Essas 
somas eram sempre entregues em ouro 
e exportações como mercadorias. 

Mas o desenvolvimento dos portos e 
do mercado de produtos agrícolas foi, na 
verdade, lento e difícil. O próprio Banco 
enfrentou, inicialmente, dois problemas 
bastante interligados: a demora da captação 
de capital e do seu funcionamento. E, ape-
sar das facilidades concedidas, somente em 
11 de dezembro de 1809 é que começou 
a funcionar, assim mesmo com apenas 
um décimo do seu capital. O Banco logo 
passou a emitir mais do que arrecadava. A 
seguir, começaram os desfalques, os desvios 
e o “extravio” do dinheiro. 

Em vez de “preceder o rigoroso in-
quérito, como aconselhava a salvação 
da instituição”, o governo “impôs o 
silêncio pela violência aos que davam 
curso àqueles boatos”, como relatou, 
em 1821, o conselheiro Pereira da Silva. 
Seu colega, o também conselheiro José 
Antônio Lisboa, lastimou “o mau uso 
que se fazia dos fundos do Banco e as 
prevaricações de seus empregados”. 

Em 1827, o marquês de Queluz afir-

mou, no relatório da Fazenda, que o 
Banco do Brasil era um estabelecimento 
de que se poderia tirar vantagens se es-
tivesse em outras mãos e com outros 
métodos, mas que, mal administrado 
como fora, só ocasionaria os estorvos 
administrativos em que se achava o go-
verno. “Pelas dilapidações públicas da sua 
administração, logo nos princípios dela”, 
relatou, “sabemos que o Banco esteve abis-
mado e que só a influência e socorros do 
governo o levantaram e o restabeleceram”.

Em abril de 1829, quando as notas 
emitidas pelo BB já tinham sido desvalo-
rizadas em 190% com relação ao ouro, 
o então ministro da Fazenda Miguel 
Calmon (mais tarde marquês de Abran-
tes) apresentou à Câmara dos Deputados 
proposta de dissolução da instituição.

Após calorosos debates, no dia 11 de 
dezembro de 1829 – data na qual se esgo-
tavam os privilégios previstos na fundação 
–, o Banco do Brasil foi então liquidado 
judicialmente. Só seria restabelecido um 
quarto de século mais tarde, em 1853. Mas 
isto é uma outra história, que será contada 
na próxima edição do Jornal Ação.

Em abril de 1829, quando 
as notas emitidas pelo Banco 
já tinham sido desvalorizadas 
em 190% com relação ao ouro, 
o então ministro da Fazenda 
Miguel Calmon (mais tarde 
marquês de Abrantes) 
apresentou à Câmara 
dos Deputados
proposta de dissolução
da instituição.
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Mentor de D. João para criação do BB 
se inspirou no liberalismo

principal mentor de D. João VI 
para a criação do Banco do Brasil 
é um personagem pouco difun-

dido na historiografia brasileira: Ro-
drigo de Souza Coutinho, o Conde de 
Linhares, foi um dos que mais trabalhou 
para a vinda da corte para o Brasil. 
Inspirado no liberalismo econômico, 
especialmente nas leituras do teórico 
britânico Adam Smith (1723-1790), 
D. Rodrigo participou ativamente das 
negociações dos tratados assinados em 
1810 com a Inglaterra.

Ele influenciou a redação do alvará que 
criou o Banco do Brasil e sancionou seus 
estatutos. Registra o documento: “Eu, o 
Príncipe, atendendo a não permitirem as 
atuais circunstâncias do Estado que o meu 
Real Erário possa realizar os fundos, de que 
depende a manutenção da monarquia e o 
bem comum dos meus vassalos (...), sou 
servido ordenar que nesta capital se esta-
beleça um Banco Público (...) Determino 
que os saques dos fundos do meu Real 
Erário e as vendas dos gêneros privativos 
dos contratos e administração da minha 

O
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Real Fazenda, como são os diamantes, 
pau-brasil, o marfim e a urzela (tipo de 
corante), se façam pela intervenção do 
referido Banco Nacional, vencendo sobre 
o seu líquido produto a comissão de 2% 
além do prêmio do rebate dos escritos da 
Alfândega que fui mandado praticar pelo 
Erário Real”. 

D. Rodrigo realizou velhos projetos 
por aqui, como a abertura de estradas e 
redes fluviais para facilitar transações mer-
cantis. Em Minas Gerais, incentivou a 
abertura da Fábrica de Ferro do Pilar, com 
o objetivo de diminuir a dependência dos 
produtos ingleses.

Elaborou planos para a criação de 
ovelhas destinadas à indústria de lã. 
Além de ter planejado o primeiro Banco 
do Brasil, reformou as tropas de linha e 
de milícia, construiu novas fortificações e 
promoveu estudos de defesa militar.

D. Rodrigo realizou 
velhos projetos por aqui, 
como a abertura de 
estradas e redes fluviais 
para facilitar transações 
mercantis. Em Minas 
Gerais, incentivou 
a abertura da Fábrica 
de Ferro do Pilar, com 
o objetivo de diminuir 
a dependência dos 
produtos ingleses.
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1808
Quando o Brasil tornou-se sede da 

Coroa em 1808, com a vinda 
do príncipe D.João para o Rio de 

Janeiro, o País ganhou um aliado para 
construir seu  futuro. D. João trouxe 
a imprensa, abriu os portos e criou o 

Banco do Brasil. Nestes quase 200 anos, 
o BB sempre participou ativamentente 

da história e da cultura brasileira.

1822
Em 7 de setembro, D. Pedro 
I declara a independência do 
Brasil. O apoio do Banco do 
Brasil foi fundamental para 
que as autoridades da época 
custeassem escolas e hospitais 
e equipassem os navios que 
minaram as últimas resistên-
cias portuguesas e asseguraram 
a independência.

1829
Quando as notas emitidas pelo 

Banco já tinham sido desvalorizadas 
em 190% com relação ao ouro, o 

então ministro da Fazenda Miguel 
Calmon (mais tarde marquês de 

Abrantes) apresentou à Câmara dos 
Deputados proposta de dissolução da 
instituição. No dia 11 de dezembro 

de 1829 – data na qual se esgo-
tavam os privilégios previstos na 

fundação –, o Banco do Brasil foi 
então liquidado judicialmente.

1851
Em 21 de agosto de 1851, no Rio de 
Janeiro, surge um novo banco particular 
de depósitos e descontos – denominado 
também Banco do Brasil, fundado por 
Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de 
Mauá, e outros, com um capital de 10.000 
contos de réis. Alguns autores consideram 
esse episódio como o “segundo Banco do 
Brasil”, sendo portanto, um elo da série 
de bancos com este nome, 
de 1808 até os dias atuais. 
Mas, como se tratou 
de uma instituição 
exclusivamente 
particular, sem 
qualquer participa-
ção do governo, 
outros autores 
preferem adiar em 
dois anos o reapare-
cimento do Banco.

1853
O “verdadeiro” 
Banco do Brasil 
ressurge, por lei, 
sob a iniciativa 
de José Joaquim 

Rodrigues Torres, 
mais conhecido 
como Visconde 

de Itaboraí, que, por 
mais de uma vez, exerceu 

a presidência do estabelecimen-
to, transformando-se em uma 

espécie de patrono do BB.

Linha do tempo
BB: da criação ao ressurgimento




