


A história da ruína do primeiro Banco do Brasil

e a criação do Banco do Brasil foi 
motivada pela vinda da famí-
lia real portuguesa ao Brasil, 

em 1808, a manutenção dos privilé-
gios e luxos de mais de 10 mil agrega-
dos da corte teve papel importante para 
a ruína da Instituição, 21 anos depois. 

Tratava-se de uma corte parasitária 
e exigente que fazia questão de exibir seus 
bens, jóias, pratarias, sedas e outros sinais 
de riqueza, uma ostentação estranha 
para aqueles que habitavam a acanhada 
cidade do Rio de Janeiro, transformada 
em capital do reino português.

Apesar do contraste entre os hábitos 
populares e os da corte, o Brasil tinha 
de continuar sustentando essa “camarilha 
de corruptos insaciáveis”, conforme 
definição do historiador Francisco de 
Assis Silva, e D. João VI deu a esses seus 
apaniguados o comando dos serviços 

públicos em diferentes repartições, 
muitas delas desnecessárias e inúteis. 
O Estado era governado por ineptos, e 
a emperrada administração pública se 
caracterizava pela incompetência, pela 
inoperância, pelos entraves burocráticos, 
pela corrupção e roubo. Enfim, pela má 
utilização do dinheiro público. 

Para piorar, a situação financeira do 
Brasil era difícil. A abertura dos portos 
ao comércio internacional aumentou 
enormemente a entrada de mercadorias 
industriais inglesas, sobretudo depois 
do tratado de 1810 que deu à Inglaterra 
enorme vantagem no imposto de impor-
tação, em comparação com os demais 
países, até mesmo Portugal.

Como achar dinheiro para manter 
tanto privilégio? O escritor Laurentino 
Gomes lembra que a primeira solução foi 
obter um empréstimo da Inglaterra, no 
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valor de 600 mil libras esterlinas. Esse 
dinheiro, usado em 1809 para cobrir as 
despesas da viagem e os primeiros gas-
tos da corte no Rio, seria um pedaço da 
dívida de 2 milhões de libras esterlinas 
que o Brasil herdaria de Portugal depois 
da independência. 

Outra providência, igualmente in-
sustentável no longo prazo, foi criar um 
banco estatal para emitir moeda. A breve 
e triste história do primeiro Banco do 
Brasil, criado pelo príncipe regente sete 
meses depois de chegar ao Rio, é um 
exemplo do compadrio que se estabe- 
leceu entre a monarquia e uma casta de 
privilegiados negociantes, fazendeiros 
e traficantes de escravos à partir de 1808.

Como nossa produção exportada não 
dava para cobrir esses custos, a diferença 
de valor se resolvia na remessa de moeda 
metálica, em circulação no Brasil, para 
Londres. Outra fonte de fuga de moeda 
era a importação de escravos africanos, 
comprados freqüentemente de traficantes 

estrangeiros. Pelas estatísticas da época, 
conclui-se que, entre 1809 (ano em que 
o Banco do Brasil começou a funcionar 
efetivamente) e 1822 (ano da independên-
cia), a diferença entre a importação e a 
exportação foi de aproximadamente 100 
mil contos de réis.

Em conseqüência, grande parte dos 
acontecimentos que culminaram com 
a proclamação da independência por 
D. Pedro I envolve o Banco do Brasil, 
que passava a emitir quantidades cres-
centes de papel-moeda, para atender às 

O Estado era governado por 
ineptos, e a emperrada 
administração pública se 
caracterizava pela incompetência

 Outra fonte de fuga de 
moeda era a importação de 
escravos africanos, comprados 
freqüentemente de traficantes 
estrangeiros. Pelas estatísticas 
da época, conclui-se que, entre 
1809 e 1822, a diferença entre 
a importação e a exportação 
foi de aproximadamente 100 
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necessidades internas de dinheiro, que au-
mentavam com as demandas da corte. 

Em 1815, acompanhando o progres-
so da cidade do Rio de Janeiro, o Banco 
muda sua sede para um dos melhores 
edifícios da cidade, que havia sido Palá-
cio dos Governadores e, depois, Tesouro 
Público (Real Erário). A importância rela-
tiva da nova sede não evitava, no entanto, 
as dificuldades do Banco, decorrentes da 
permanente crise financeira do País.

No ano seguinte, o Banco do Brasil 
foi autorizado por lei a fundar agên-
cias na Bahia e em outras cidades do 
Reino do Brasil, com poderes para 
emitir dinheiro em notas, tal como 
fazia no Rio de Janeiro, garantindo e 
propagando o sistema do papel-moeda 
pelo País. Essa garantia era, na verdade, 
ilusória, porque a precária situação fi-
nanceira do governo não dava ao Banco 

condições para evitar a desvalorização de 
suas notas, que não representavam uma 
produção econômica em progresso. 

A agência da Bahia só começou a 
funcionar em 1818, e a de São Paulo, 
em 1820, quando o Banco já estava 
arruinado. Seus depósitos em ouro, que 
serviam de garantia para a emissão de 
moeda, representavam apenas 20% do 
total de dinheiro em circulação. Ou seja, 
80% correspondiam a dinheiro podre, 
sem lastro. Noventa por cento de todos 
os saques eram feitos pela realeza. Para 
piorar a situação, ao retornar a Portu-
gal, em 1821, D. João VI levou todas as 
barras de ouro e os diamantes que a Coroa 
mantinha nos cofres do Banco, abalando 
definitivamente sua credibilidade. Falida e 
sem chances de recuperação, a instituição 
teve de ser liquidada em 1829, sete anos 
depois da independência. 

Banco financiou mudança 
no Rio de Janeiro
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Em 1815, acompanhando o progresso da cidade do Rio 
de Janeiro, o Banco muda sua sede para um dos melhores 
edifícios da cidade, que havia sido Palácio dos Governadores 
e, depois, Tesouro Público (Real Erário)
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o Rio de Janeiro, durante o período 
do Brasil-Reino (1815-1822), o 
Banco do Brasil, com os fundos 

que ainda dispunha, contribuiu mui-
to para a transformação e o progresso 
da cidade. Financiou, por exemplo, a 
construção do primeiro edifício da 
Bolsa, ainda hoje existente, elaborado 
pelo arquiteto francês Grandjean de 
Montigny. O antigo Teatro S. João (mais 
tarde S. Pedro), a Chefia de Polícia e 
outros melhoramentos importantes da 
capital do reino também foram financia-

dos pelo BB. O Rio de Janeiro transfor-
mou-se em cidade conhecida no mundo, 
e sua população aumentou de 50 mil 
para 110 mil pessoas em dez anos. 

Os hábitos e costumes se alteraram. 
Elementos da aristocracia rural e das classes 
médias endinheiradas, ávidos por mostrar 
importância e status, passaram a morar 
no Rio de Janeiro. O luxo e a ostentação 
começavam a caracterizar o comporta-
mento das camadas ricas, que passaram 
a se vestir de acordo com os modelos 
europeus, a habitar ricos palacetes e a se 

Cédula da primeira 
emissão do Banco 
do Brasil, impressa 
no Rio de Janeiro. 
Até 1810 o meio 
circulante do país 
era exclusivamente 
metálico e as cédulas 
do Banco foram as 
primeiras a circular 
no mundo português
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cobrir de jóias importadas. Mesmo 
pessoas de condições sociais menos abas-
tadas passaram a buscar prestígio com o 
uso de produtos importados.

Laurentino Gomes conta que, além 
da família real, 276 fidalgos e dignatários 
régios recebiam verba anual de custeio 
e representação, pagas em moedas de 
ouro e prata retiradas do tesouro real do 
Rio de Janeiro. Acrescente-se a isso mais 
2 mil funcionários reais e indivíduos exer-
cendo funções relacionadas à coroa, 700 
padres, 500 advogados, 200 praticantes 
de Medicina e entre 4 mil e 5 mil milita-
res. Um dos padres recebia o salário fixo 
anual de 250 mil réis (o equivalente hoje 
a R$ 14 mil) só para confessar a rainha. 

“Poucas cortes européias têm tantas 
pessoas ligadas a ela quanto a brasileira, 
incluindo fidalgos, eclesiásticos e ofici-
ais”, escreveu o cônsul inglês James Hen-
derson. Ao visitar as cocheiras da Quinta 
da Boa Vista, onde D. João morava, 
Henderson se surpreendeu com o 
número de animais e, principalmente, de 
serviçais ali empregados. Eram 300 mu-
las e cavalos, “com o dobro do número 
de pessoas para cuidar deles do que seria 
necessário na Inglaterra”.

Ainda sobre esses exageros, Gomes 
cita que em 1820, ano anterior ao 
retorno a Portugal, a corte consumia 513 
galinhas, frangos, pombos e perus e 90 
dúzias de ovos por dia. Eram quase 200 
mil aves e 33 mil dúzias de ovos por ano, 
que custavam cerca de 900 contos de réis 
ou quase R$ 50 milhões em dinheiro 
atual. A demanda era tão grande que, por 
ordem do administrador da Ucharia Real 
(a despensa responsável pelos depósitos 
de comida) todas as galinhas à venda no 
Rio de Janeiro deveriam ser, prioritari-
amente, compradas por agentes do rei. 

A decisão provocou escassez dessas aves 
no mercado e revolta nos moradores da 
cidade. Em uma carta a D. João VI, eles 
reclamaram da falta de galinhas e também 
do comportamento dos funcionários da 
despensa Real, que passaram a vendê-las 
no mercado paralelo, cobrando um 
sobrepreço.

O povo percebia a situação e cantava 
quadras de protestos:

Quem furta pouco é ladrão,
Quem furta muito é barão,
Quem mais furta e esconde
Passa de barão a visconde.
 
Furta Azevedo no Paço
Targini rouba no Erário,
E o povo aflito carrega
Pesada cruz ao calvário.

Era esse o cenário que motivou a 
liquidação do Banco do Brasil, em 1829, 
fato que representou o fim dos estabeleci-
mentos bancários no País, um erro às 
vésperas da recuperação econômica 
trazida pelo café.
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