


A retomada empreendedora do Banco do Brasil

epois de arruinado em 1829 pelos 
gastos exorbitantes de uma Corte 
perdulária e parasitária, o Banco 

do Brasil ressurge sob influência de um 
dos maiores empreendedores da história 
do país: o gaúcho Irineu Evangelista de 
Sousa, mais tarde nomeado barão e vis-
conde de Mauá.

Foi ele que, em 1851, fundou na ci-
dade do Rio de Janeiro o Banco do Brasil, 
uma instituição privada com capital de 
10.000.000$000 (dez mil contos de réis), 
que não deve ser confundido com o es-
tabelecimento oficial do mesmo nome. 
Na ocasião, só funcionava na capital do 
Império o Banco Comercial, aberto em 
1838. Nas províncias também eram pou-
cos os estabelecimentos de crédito, que 
podem ser enumerados da seguinte for-
ma, de acordo com o ano de sua criação: 
Bahia (1845), Maranhão (1846), Pará 
(1947), Pernambuco (1851), Rio Grande 
do Sul (1857) e São Paulo (1859).

Mauá apostava, com alguma lógica, 
que a proibição efetiva do tráfico de es-
cravos com a Lei Eusébio de Queirós 
(1850) faria com que o dinheiro aplicado 
no financiamento desse comércio ficaria 
liberado para poder ser utilizado em ativi-
dades mais condizentes com o desenvolvi-
mento do país.

As grandes casas viviam de crédito do 
Banco do Brasil, que era o único a finan-
ciar a produção. O “concorrente” Banco 
Comercial funcionava mais como uma 
caixa central de descontos para os grandes 

comerciantes do que como impulsio-
nador da agricultura. Já o Banco do Brasil 
tinha outra filosofia, expressa mais tarde 
por Irineu: “reunir os capitais que se viam 
repentinamente deslocados do ilícito 
comércio [de africanos] e fazê-los conver-
gir a um centro donde pudessem ir ali-
mentar as forças produtivas do país foi o 
pensamento que me surgiu na mente”. 

O resultado dessa percepção, segundo 
o banqueiro António José Alves Souto 
(visconde de Souto), foi uma verdadeira 
libertação dos produtores de um esquema 
que “a custo do tráfico nefando de escra-
vos e da usura que só os comércios ilícitos 
podem suportar, ditava a lei à praça e im-
punha sua vontade aos governos”. 

Irineu Evangelista, com seu banco dife-
renciado, estava conseguindo milagres. 
Tomava dinheiro de aplicadores que se 
viram de repente sem as opções tradicio-
nais, e o emprestava a produtores neces-
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sitados a custo muito menor do que eles 
tinham até então.

Em 1853, graças à iniciativa de Joa-
quim José Rodrigues Torres (visconde de 
Itaboraí), então presidente do Conselho 
de Ministros do Brasil, ocorreu a fusão 
dos dois bancos do Rio de Janeiro em um 
só estabelecimento com faculdade emis-
sora. Essa instituição conservou o nome 
de Banco do Brasil, desta vez, porém, 
com todas as características oficiais. Nessa 
fusão, Mauá entrara com 50 mil ações e o 
Banco Comercial com 30 mil. 

As ações restantes, completadas até 
atingir o total de 150 mil, foram lançadas 

na praça provocando um fato considera-
do extraordinário. Em uma procura es-
pantosa, 3.087 pessoas apresentaram pe-
didos de subscrição para 254.305 ações, 
ou seja, para mais de três vezes o número 
oferecido à subscrição. Diante da dificul-
dade em fazer um rateio para escolher 
os interessados pelos papéis, o governo 
resolveu anular a primeira subscrição e 
abrir uma segunda, mediante instruções 
em que estipulou restrições e até mesmo 
a cobrança de um ágio de 10% sobre 
cada ação “destinado ao melhoramento 
das calçadas do Rio de janeiro.” Mas o 
ágio não conteve o enorme fluxo de 
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pedidos. Quando novamente se abriu 
a subscrição, no dia 17 de outubro de 
1853, em apenas duas horas os pedidos 
excediam o limite de 70 mil ações.

Assim, a 5 de julho de 1853 foi san-
cionada por D. Pedro II a lei que criava o 
Banco do Brasil, resultante da fusão dos 
dois bancos particulares que funcionavam 
na cidade do Rio de Janeiro. Os estatu-
tos foram aprovados no mesmo ano, com 
Mauá sendo eleito para compor a dire-
toria. Ele, no entanto, recusou a função: 
“Tomei parte ativa na organização do atual 
Banco do Brasil”, justificaria, “sendo eleito 

para ser um dos seus diretores. Recusei o 
cargo. Esse Banco não preenchia a elevada 
missão a que fora destinado por sua or-
ganização, deixando de realizar os serviços 
que a Nação tinha de esperar da organiza-
ção de tão poderosa instituição de crédito 
que, só pela magnitude do capital com 
que devia funcionar, indicava progresso 
econômico de subida importância”.

A abertura oficial do Banco se deu a 
10 de abril de 1854. O primeiro presi-
dente foi o conselheiro João Duarte Lis-
boa Serra, substituído a seguir pelo vis-
conde de Itaboraí.

Diante da dificuldade em fazer um rateio para escolher 
os interessados pelos papéis, o governo resolveu anular 
a primeira subscrição e abrir uma segunda, mediante 
instruções em que estipulou restrições e até mesmo a 
cobrança de um ágio de 10% sobre cada ação “destinado 
ao melhoramento das calçadas do Rio de janeiro.”
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Os primeiros presidentes
do novo BB

- João Duarte Lisboa Serra (1853-1855)
- Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí (1855 -1857)

- José Pedro Dias de Carvalho - 1857
- Rodrigues Torres (Visconde de Itaboraí) - 1859

- Marco P. de Souza Dantas - 1893
- Conselheiro João Alfredo - 1912 

Visconde de Itaboraí
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Órfão de pai aos cinco anos – João 
Evangelista foi assassinado – Irineu 
Evangelista de Sousa, nascido em Arroio 
Grande (RS), em dezembro de 1813, 
mudou-se para o Rio de Janeiro em 
1823. Aos 11 anos, era caixeiro (uma es-
pécie de contínuo). Aos 15, o homem de 
confiança do patrão. Aos 23, sócio de um 
escocês excêntrico. Aos 30, um dos com-
erciantes mais ricos do Brasil. Era pouco: 
aos 32 anos, depois de se casar com uma 
sobrinha de 15, decidiu virar industrial 
– o primeiro do Brasil. 

O orçamento das empresas de Mauá 
era maior que o próprio orçamento do 
Império. Mauá criou a primeira multi-
nacional brasileira; foi pioneiro na glo-
balização da economia; foi o primeiro 
(e até hoje um dos únicos) empresário 
brasileiro respeitado e admirado no 
exterior. Virou verbete na Enciclopé-
dia Britânica e personagem citado por 
Júlio Verne (em A volta ao mundo em 
80 dias). Tinha o apoio e respeito do 
barão Rotschild e dos irmãos Barings 
– os maiores banqueiros do seu tempo. 

O empresário do Império

Visconde de Mauá
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Mas era desprezado por D. Pedro II.
A crise de 1875 e a má vontade 

do governo o levaram à falência, em 
78. Mas Mauá pagou tudo o que de-
via. Ao morrer, em outubro de 1889, 
perdera seu império industrial, mas 
não devia nada a ninguém.

Uma lacUna na retomada

econômica cafeeira 
Com a liquidação do Banco do 

Brasil, em 1829, deixaram de existir 
estabelecimentos bancários no país. 
Isso indica o erro que foi a extinção 
do Banco, às vésperas da recuperação 
econômica trazida pelo café.

Algumas pessoas procuraram pro-
vocar a reabertura de um banco oficial 
e, em outubro de 1833, chegou a ser 
votada uma lei que previa a criação 
de outro Banco do Brasil – idéia que 
não foi efetivada por falta de acionis-
tas. Os capitalistas, assediados pelos 
fazendeiros de café, estavam mais in-
teressados no financiamento do tráfico 
negreiro, que proporcionava grandes 
lucros e aumentara em proporções con-
sideráveis, até o ano de 1850, quando 
a importação de escravos foi proibida 
pela Lei Eusébio de Queirós.

Um pequeno banco foi aberto no 
Ceará em 1835, mas ele durou pou-
co tempo. Caberia ao Rio de Janeiro 
possuir o primeiro banco particular 
de importância que funcionou na 
Corte: o Banco Comercial do Rio de 
Janeiro, fundado em 1838. Nos anos 
seguintes, também seriam abertos 
outros estabelecimentos, igualmente 
de iniciativa particular, nas cidades de 
Belém, São Luís, Recife e Salvador.

Ainda no período das Regências e 
logo depois da extinção do primeiro 
Banco do Brasil, o governo editou duas 

importantes leis que unificaram, sob a 
autoridade do Tesouro, todo o papel-
moeda em circulação no país. A primei-
ra delas, a Lei nº. 54 de 6 de outubro de 
1835, mandava que fosse substituído, 
pelas notas emitidas de acordo com o 
decreto de 1º de junho de 1833, não só 
todo o papel do Banco, como também 
as cédulas e os conhecimentos introduzi-
dos na circulação por ocasião do recolhi-
mento da moeda de cobre.

A segunda, que é um decreto de 30 
de outubro do mesmo ano, autorizava 
o governo a incinerar as notas do Banco 
que tivessem sido recolhidas, bem como 
as do Tesouro, desde que a quantidade 
destinada à troca fosse ultrapassada. Com 
isso, as autoridades procuravam impedir o 
aumento do dinheiro em papel.

Só depois da pacificação das 
províncias seria possível recuperar a 
situação financeira do Império, sem-
pre às voltas com enormes despesas 
de natureza militar a fim de manter a 
integridade territorial do país.

No ano de 1838, o governo regencial, 
chefiado por Pedro de Araújo Lima, con-
traiu em Londres o único empréstimo 
externo efetuado durante aquele período 
crítico de nossa história. O valor nomi-
nal dessa nova operação de crédito subia 
a 411,200 mil libras esterlinas, sujeitas a 
uma taxa anual de 5% de juros, e tinha 
como prazo final de liquidação 30 anos. 
Esse empréstimo foi liquidado em 1868 
com recursos fornecidos por outro em-
préstimo contraído três anos antes.

A dívida externa do Império, nas 
vésperas da conclusão do período das 
Regências (1839), atingia – segundo da-
dos fornecidos pelo ministro da Fazenda, 
Manuel Alves Branco, em seu relatório de 
1844 – mais de 5 milhões de libras esterli-
nas, encargo pesadíssimo para a época.
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1860
Em 22 de agosto de 1860, foi 

promulgada a Lei 1083, de Reforma 
Bancária, que restringia a circulação 

monetária mediante a emissão restrita 
dos bancos sobre a base de metais precio-

sos neles existentes. Tal lei representava 
uma cautelosa reação à proposta de 

pluralidade de fontes emissoras.

1863
O Banco do Brasil transforma-se 
no único órgão emissor da capital 
do Império e das províncias centrais 
e do Sul, bem como em parte do res-
to do território nacional. O Banco, 
no entanto, nunca sanou o prob-
lema estrutural de insuficiência 
de fundo disponível para garantir 
o volume de emissão necessário 
aos financiamentos exigidos pelo 
desenvolvimento econômico. E foi 
em situação de depauperamento 
que se viu atingido pelo impacto 
devastador da crise de 1864.

1866
Com a Lei 1349, termina 

a faculdade de emissão do Banco 
do Brasil, que se transforma em um 
instituto de depósitos, descontos e de 

empréstimos sobre hipotecas. 
O mais poderoso determinante da 

Lei foi a requisição insaciável 
de recursos, em espécies metálicas, 
para custeio da Guerra do Para-

guai, de que resultou a alienação do 
Estado, no mês subseqüente, de toda 

a sua reserva metálica.

1888
A partir do final dos anos 80, o BB passou 
a destacar-se como instituição de fomento 
econômico. Para a agricultura, destinou 
as primeiras linhas de crédito em 1888, 
utilizadas no recrutamento de imigrantes 
europeus para assentamento em lavouras de 
café, então sob o impacto da libertação da 
mão-de-obra escrava.1889

Com a proclamação da 
República, em 1889, foi 

chamado a cooperar na gestão 
financeira do novo regime 

político e se destacou como agente 
saneador das finanças,  abaladas 
pela crise do fim da Monarquia.

Linha do tempo
BB: da criação ao ressurgimento

Ao lado, o Marechal 
Deodoro da Fonseca,

primeiro presidente da 
nova República.

Abaixo, cena da Guerra 
do Paraguai
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