


Anos 30: época de transformações 
para o BB 

om a decadência dos cafeicul-
tores, o seu poderio político 
estava irremediavelmente fa-

dado a acabar. A revolução de 30, 
com a ascensão de Getúlio Vargas ao 
poder, reformulou o cenário político e 
econômico do país. E o Banco do Bra-
sil ganhou (mais uma) nova configu-
ração, ampliando a sua importância 
como principal instituição financeira 
do país e voltando a desempenhar fun-
ções de um Banco Central.

Para avaliar as transformações que 
estavam ocorrendo neste período é 
preciso voltar no tempo. Um pouco 
antes do início do período Vargas, 
em meio aos turbulentos anos do 
governo Washington Luís, o Banco 
do Brasil era o principal instrumen-
to da política econômica oficial para 
conter especulação do mercado cam-
bial. Entretanto, com a desvalori-
zação da moeda por imposição das 
diretrizes econômicas do governo, 
o BB não ficou imune ao impacto 
da quebra da bolsa de Nova York 
em 1929. Não só teve de lidar 
com prejuízos financeiros, como 
passou a enfrentar uma crise de 
credibilidade internamente.

Ante a derrocada generalizada, a 
instituição foi acusada de inércia, 
deixando que os bancos estrangeiros 
dominassem o mercado cambial. É 
que, apesar de possuir depósitos consi-
deráveis, o Banco não utilizou os recur-
sos que, em valores da época, somavam 
10 milhões de libras. Dessa maneira, 
os bancos estrangeiros ficaram ‘livres’ 
para comprar letras de câmbio dos 
exportadores a preço baixíssimo pre-
judicando a estabilidade do câmbio. 
O fato é que, neste período, o Banco 
do Brasil amargava sucessivas perdas 
de lucratividade, resultado da reforma 
monetária de Washington Luís. Sem 
contar os volumosos empréstimos 
concedidos a poucos escolhidos entre 
aliados do governo.

Por isso, o governo provisório da 
Revolução de 30, que depôs Washing-
ton Luís, teve de tomar medidas firmes 
para fortalecer a instituição que pas-
sava por uma situação gravíssima. Havia 
câmbio vendido a descoberto, débitos 
vencidos junto a instituições  estrangei-
ras e outros na iminência de vencer. 
O crédito do BB no exterior estava 
abalado pela emissão de saques além dos li-
mites concedidos e pela falta de pagamento. 

Por Karla Mendes
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O fim do trabalho escravo impôs a necessidade de reformular 
rapidamente o modo de produção agrícola sem as indenizações 
que os grandes fazendeiros pleiteavam do governo
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Ironicamente, Getúlio Vargas, chefe 
do governo provisório da Revolução de 
30, tinha sua parcela de responsabilidade 
na condução da economia nacional 
nos anos anteriores. Ele foi o primeiro 
ministro da Fazenda de Washington 
Luís e deixou o cargo em 1927. Sua 
gestão havia sido conservadora, ape-
gada a medidas clássicas de equilíbrio 
orçamentário e controle de gastos. De 
1928 a 1930, Vargas foi presidente 
do Rio Grande do Sul (cargo equiva-
lente a governador). Como candidato 
de oposição e posteriormente chefe 
da Revolução, criticou fortemente a 
política econômica de Washington 
Luís, prometendo defender o café e 
reformar o Banco do Brasil, dando-
lhe funções de regulador da circulação 
monetária. 

Ao assumir o poder como presi-
dente, Getúlio Vargas iniciou uma série 
de medidas para recuperar a institui-
ção. A primeira providência para recu-
perar o crédito do Banco do Brasil 
foi exportar ouro (que ainda era o 
lastro das operações financeiras) para 
os credores externos. Em seguida, o 
governo restabeleceu a Carteira de 
Redescontos que reforçava a posição 
do Banco no controle de crédito dos 
outros bancos. Um empréstimo espe-
cial do Tesouro minimizou a dívida. 
A Caixa de Estabilização foi criada 
para regular o crédito externo e a 
moeda. Na esfera administrativa, 
os estatutos foram reformulados. 
Diminuiu-se o número de dire-
tores e o BB ganhou atribuições de 
Banco Central. 

No começo de 1932, os estados de-
viam ao Banco do Brasil 587.409 contos 
de réis e os municípios 93.515 contos 
de réis. Esses empréstimos eram consi- 
derados de recuperação duvidosa e po-
deriam pôr em risco o patrimônio do 
Banco, o que levou o governo a proibi-
los. A situação chegou a esse ponto 
porque, sem conseguir crédito no exte-
rior, a União, os estados e os municípios 
tiveram de se socorrer junto ao BB, com 
operações de crédito auto-rizadas pelo 
Tesouro, maximizando a dívida inter-
na. Nesse ano, a queda nas exportações 
chegou a 63%. 

Apesar de manter a política de quei-
mar os excedentes de café e implantar 
uma política de defesa cafeeira com a 
criação do Departamento Nacional de 
Café, o governo passou a investir no 
desenvolvimento de outros setores da 
agricultura, como o açúcar. Com a crise 
do café, a saída era diversificar a pauta 
de exportações. Em 1933, foi criado o 
Instituto do Açúcar e do Álcool e, por 
meio dessa autarquia federal, o Banco 
do Brasil aumentou sua presença no 
amparo à lavoura e à indústria. 

Em outra medida de caráter prote-
cionista para a agricultura, neste mesmo 
ano, o governo baixou um decreto que 
reduzia em 50% o valor dos débitos dos 
agricultores e mandava que o devedor 
fosse indenizado pelo Governo Federal 
por meio de apólices com juros de 5% 
ao ano, resgatáveis num prazo de 30 
anos. Para executar essas medidas, criou 
a Câmara de Reajustamento Econômi-
co cujo funcionamento devia ser con-
tratado com o Banco do Brasil. 

Banco do Brasil 200 anos

O Estado Novo e a Segunda 
Guerra Mundial

O Estado Novo começou com um 
golpe militar do então presidente Getú-
lio Vargas em novembro de 1937. A di-
tadura teve o respaldo dos empresários, 
por conta da estabilização da economia 
que vinha sendo implantada e da con-
jugação de interesses políticos na per-
manência do caudilho do Rio Grande 
do Sul no poder. Marcava também 
um período em que a industrialização, 
ainda incipiente, ganhava fôlego. 

Meses depois do golpe, em 1938, 
Getúlio Vargas concede o monopólio 
cambial ao Banco do Brasil, instalando 
assim, uma política de protecionismo 
industrial para exportação. Algo que 
já tinha sido feito com a agricultura. 
O presidente costumava dizer que 

queria fazer com que o Brasil deixasse de 
ser mero exportador de matérias-primas 
para se transformar em exportador de 
produtos manufaturados. Como vere-
mos adiante, o BB teve um papel pre-
ponderante neste sentido. 

O grande passo rumo à consolida-
ção da indústria nacional foi com a 
siderurgia. O projeto da Companhia 
Siderúrgica Nacional teve início em 
1938, mas foi em 1940 que finalmente 
se viabilizou com a concessão de um 
crédito no valor de US$ 45 milhões 
pelo Banco Internacional de Exporta-
ção e Importação. 

Em contrapartida às medidas de pro-
tecionismo à indústria, o governo Var-
gas resolveu mexer na política de apoio 
aos cafeicultores estimulando a con-
corrência e diminuindo os encargos. 
O Banco do Brasil, por sua vez, recebeu 
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uma conta especial no valor de 300 mil 
contos de réis para saldar os compro-
missos do Departamento Nacional do 
Café. O “remédio” surtiu efeito e, um 
ano depois, em 1941, as exportações 
de café haviam crescido 48%.

A aparente estabilidade do mer-
cado interno não duraria muito. 
A eclosão da Segunda Guerra Mun-
dial, em 1939, trouxe dificuldades 
para a economia nacional, como a 
perda de um dos principais parceiros 
comerciais da época, a Alemanha, 
e o bloqueio comercial imposto nos 
países que participavam do conflito. 
Naquela época, o Brasil vendia aos 
alemães produtos agrícolas e recebia 
em troca produtos manufaturados. 
Mais uma vez a cotação do café no 
mercado externo caiu impactando a 
nossa balança comercial. É que, ape-
sar das tentativas de diversificar as 
exportações, este ainda era o principal 
produto comercializado pelo país. 

Os tempos ruins, entretanto, não 
durariam muito. Os EUA e a Inglaterra, 
de olho no apoio político do Brasil aos 
Aliados, firmaram acordos de crédito 
e garantiram benefícios. Compromis-
sos com credores externos que estavam 
atrasados e em moratória foram pagos 
com a ajuda dos americanos. O Banco 
do Brasil executou um acordo comer-
cial vantajoso com os ingleses, em que 
as mercadorias brasileiras eram pagas 
com parte de recursos bloqueados dos 

empréstimos contraídos no passado. 
Um relatório do presidente do Banco 
do Brasil apresentado aos acionistas, 
em 1943, dava conta que o país con-
tava com mais de 78 mil fábricas e ofi-
cinas contra 64.108 estabelecimentos 
registrados em 1940. 

Não foi por acaso que, mais ou 
menos nesta época, nos idos de 1941, 
o Banco do Brasil inaugurou a sua 
primeira agência no exterior, mais pre-
cisamente em Assunção no Paraguai, 
e foi criada a Carteira de Exportação e 
Importação. A nova carteira tinha por 
objetivo estimular e amparar a expor-
tação de produtos nacionais e assegu-
rar condições favoráveis à importação 
de produtos estrangeiros. A nomea-
ção de seu diretor era de competência 
exclusiva do Presidente da República. 
A sua atuação, no entanto, foi preju-
dicada pela intensificação dos confli-
tos da Segunda Guerra. 

Com a adesão política de Vargas 
aos Aliados, começa a repressão aos 
grupos pró-Hitler. Com isso, surgem 
vários grupos anti-nazistas. Entre eles, 
o formado por um Conselho de Fun-
cionários do Banco do Brasil. Em 22 
de setembro de 1944, partiram para a 
Itália, junto com o segundo grupo de 
voluntários da Força Expedicionária 
Brasileira, funcionários do BB. Se jun-
tou a eles outro grupo de funcionários 
do Banco, em 23 de novembro. Foram 
para a área de conflito para organizar 

A aparente estabilidade do mercado interno não duraria muito. 
A eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, trouxe difi-
culdades para a economia nacional, como a perda de um dos 
principais parceiros comerciais da época, a Alemanha

serviços bancários e financeiros junto às 
tropas combatentes, além de atender as 
embaixadas e consulados. Os escritórios 
do Banco foram montados em Roma, 
Nápoles e Pistóia. 

Foi somente no final da guerra que 
o governo brasileiro resolveu criar a Su-
perintendência da Moeda e do Crédito 
(Sumoc), com a finalidade de exercer 
o controle monetário e preparar a or-
ganização de um Banco Central. Essas 
funções, até então, eram exercidas pelo 
Banco do Brasil, que as mesclava com 
suas atividades comerciais e de fomento 
agrícola e industrial. A Superintendên-
cia, ligada ao Ministério da Fazenda, 
tinha a responsabilidade de fixar os 
percentuais de reservas obrigatórias dos 
bancos comerciais, as taxas do redescon-
to e da assistência financeira de liqui-
dez, bem como os juros sobre depósitos 
bancários. Além disso, supervisionava a 
atuação dos bancos comerciais, orien-
tava a política cambial e representava o 
país junto a organismos internacionais. 
Ainda assim, o Banco do Brasil não per-
deu prestígio,  sendo uma instituição 
politicamente muito forte.

BB revoluciona a 
produção agrícola

Nos anos 30, o país ainda não 
contava com a sistematização da área 
financeira para a concessão de crédi-
to para agricultores e industriais. 
Os produtores penavam com em-
préstimos de curto prazo feitos pelos 
bancos de depósitos e descontos para 
o custeio da produção. E mais uma 
vez, o Banco do Brasil foi instrumen-
to para impulsionar a economia, com 
a criação da Carteira de Crédito Agrí-
cola e Industrial (Creai) em 1936. 

A criação da carteira foi tão im-

portante para o desenvolvimento 
econômico do país que seu surgi-
mento dividiu a história da agricul-
tura brasileira em duas fases: antes e 
depois de suas operações de crédito. 
Com o financiamento da produção, 
o país dispensou a importação de certos 
alimentos. A agricultura rudimentar e 
de subsistência começou a dar lugar a 
projetos agrícolas mais racionais e com 
alto índice de produtividade.

Destinar o novo serviço ao BB foi 
uma opção estratégica do governo 
Getúlio Vargas. Afinal, o Banco do 
Brasil já havia se consolidado enquan-
to instituição, mesmo nos períodos de 
instabilidade política do país. A cria-
ção da carteira de crédito, entretanto, 
sofreu resistências. A instituição do 
crédito rural por meio do BB contra-
riava os interesses dos partidários que 
reivindicavam um novo banco, que 
seria criado especialmente para este 
fim. Na época, alegou-se que o BB já 
tinha muitas atribuições, era um ban-
co de depósitos e descontos, distante 
da configuração de uma instituição de 
crédito agrícola e, portanto, falharia 
na nova tarefa. 

Por conta disso, somente sete meses 
depois do presidente Getúlio Vargas 
enviar a proposta de criação da Creai é 
que esta foi finalmente transformada em 
lei e sancionada. Para efetivar a carteira 
de crédito, o Banco foi autorizado a du-
plicar seu capital de 100 mil para 200 
mil contos de réis. Para fornecer assistên-
cia financeira à agricultura, pecuária e 
indústria, o Banco podia emitir bônus 
para captar os recursos necessários. 

A cautela com o serviço que começou 
a funcionar fez com que as primeiras 
operações de crédito só fossem realizadas 
em 1938. Nessa época, a preocupação era 
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incrementar a produção de setores que 
mais interessavam à economia nacional. 
Com recursos escassos, o Banco atendeu 
primeiramente ao crédito de custeio. 
Foram financiadas inicialmente as en-
tressafras de café, arroz, açúcar e algodão. 
Depois, o crédito foi estendido para a fru-
ticultura e indústrias, para a aquisição de 
matérias-primas, modernização de equi-
pamentos e obras de irrigação de núcleos 
agro-industriais. Até o final daquele ano, 
o número de empréstimos subiu para 
1.050 operações, no valor total de 98.316 
contos de réis. 

Com taxas de juros mais baixas, o 
crédito agrícola do Banco do Brasil 
permitiu que o agricultor diluísse seus 
custos. O sucesso da Creai contribuiu 
para a expansão do Banco do Brasil. Por 
conta de suas operações, a instituição foi 
obrigada a se capilarizar cada vez mais 
para levar o crédito à porta do produtor. 
Novas agências foram abertas no interior 
do país, expandindo a fronteira agrícola 
para além dos estados de São Paulo, Mi-
nas Gerais e Rio Grande do Sul.

A redemocratização traz novos 
desafios

Com o fim da Segunda Guerra Mun-
dial, o governo Getúlio Vargas se vê num 
turbilhão político. Pressionado a iniciar 
um processo de redemocratização, de 
início meio a contragosto, concedeu, em 
abril de 1945, anistia geral, liberando da 
repressão os adversários e críticos do en-
tão presidente. O evidente apego de Var-
gas ao poder e a reivindicação crescente 
por eleições resultou em sua deposição 
em outubro deste mesmo ano. Signifi-
cou também o fim de uma era para o 

Banco do Brasil, que estava desfrutando 
um período de grande prestígio. 

Para se ter uma idéia da força políti-
ca do BB, basta dizer que, em 1943, 
o Banco recebeu, como agente espe-
cial do Governo Federal, atribuições 
que pertenciam à Comissão de Defesa 
Econômica. Mas isso não durou muito 
devido às novas diretrizes econômicas 
do governo e ao próprio mercado inter-
no. Em 1945, o BB apresentou desem-
penho aquém dos bancos privados. No 
ano seguinte, o lucro líquido do Banco 
baixara de Cr$ 170.408.000,00 para 
Cr$ 121.775.000,00 (neste período, o 
cruzeiro já substituíra os réis como moe-
da corrente no país). 

O fraco desempenho pode ser ex-
plicado pelos volumes de empréstimos 
que o Banco fora obrigado a conceder 
para instituições públicas, o socorro ao 
Tesouro Nacional e o pouco volume 
das aplicações na Carteira de Crédito 
Geral. Além disso, por atuarem em pou-
cos estados, as instituições concorrentes 
podiam oferecer melhores serviços, 
conquistando mais clientes. 

Em 1947, o governo Eurico 
Gaspar Dutra, que sucedera a Vargas, 
encaminhou uma proposta ao Con-
gresso Nacional propondo a criação de 
um Conselho Monetário, um Banco 
Central e também um Banco Rural e 
Hipotecário. O papel do Banco do Bra-
sil seria o de uma instituição especial 
de depósitos e descontos. A proposta 
não vingou como queria Dutra. Em 
1949, uma nova mensagem ao Legis-
lativo cobrava uma reforma bancária. 
A idéia era criar uma série de ban-
cos especializados, cabendo ao Banco 

Central, que seria criado, o poder de con-
ter a inflação. Também não deu certo.

A possibilidade de enfraquecimento 
do BB levou o governo a enfrentar uma 
série de protestos e o presidente Dutra 
não conseguiu reformular, como pre-
tendia, o sistema bancário nacional. 
O seu curto período de governo foi encer-
rado com a eleição, em 1951, de Getúlio 
Vargas como Presidente da República. 

Marcado pelo forte nacionalismo que 
lhe era característico, Vargas continuou 
prestigiando o BB. E criou outras instituições 
fortes como o Banco do Nordeste, o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDES), a Petrobrás e 
a Carteira de Colonização do Banco do 
Brasil. É dessa época também a instala-
ção da Carteira de Comércio Exterior 
(Cacex). Mas as denúncias de utiliza-
ção política da instituição ganharam 
a opinião pública, fomentadas pelos 
jornais opositores ao governo, e en-
fraqueceram o poder do presidente de 
tal modo que, sentindo-se pressiona-
do, ele se suicida em 1954.

Benefícios para quem faz o Banco
Por muito tempo, trabalhar no 

Banco do Brasil era sinal de prestígio 
e garantia de ter benefícios funcio-
nais. Em 1929, o Banco começa a 
regular o funcionamento do fundo 
de beneficência dos funcionários. Os 
trabalhadores licenciados por doen-
ças recebiam auxílios financeiros para 
compensar a redução verificada em 
seus vencimentos por conta do afasta-
mento. A mesma assistência seria con-
cedida aos funcionários aposentados 
por invalidez ou moléstia contagiosa. 
Além disso, iniciou-se o pagamento 
de tratamento aos funcionários que, 
a critério de um médico de confiança 

do BB, necessitassem de cirurgias ou 
internação em hospital. Emprésti-
mos poderiam ser concedidos a quem 
tivesse alguma despesa extraordinária 
ou uma doença na família, desde que 
não fossem superiores à metade dos 
seus vencimentos semestrais. 

Com o passar dos anos, mais benefí-
cios foram acrescentados. Foi em 1934, 
que a Caixa Montepio se transformou na 
Caixa de Previdência dos Funcionários 
(Previ) para cuidar das aposentadorias e 
contribuições previdenciárias. Em 1935 
houve ampliação dos benefícios para os 
3.156 funcionários do Banco. A assistên-
cia médica direta, que já beneficiava o 
pessoal do Rio de Janeiro, foi estendida 
para as agências de São Paulo, Porto 
Alegre, Salvador, Recife, Santos, Belo 
Horizonte e Vitória. De 1935 a 1937, a 
Caixa de Empréstimos aos Funcionários 
já tinha realizado 1.107 empréstimos.

As promoções por merecimento 
foram regulamentadas oficialmente 
com a criação de uma Comissão de 
Promoções, um órgão consultivo da 
diretoria. A partir de 1937, foram es-
tabelecidos cursos de aperfeiçoamen-
to de nível superior. O Banco ainda 
era pequeno e contava com um total 
de 90 agências. A Caixa de Assistência  
aos Funcionários (Cassi) foi criada em 
1944, com a finalidade de conceder 
auxílio para cobrir despesas médicas, 
tratamentos de saúde e internações 
dos funcionários e suas famílias. Dois 
anos depois de sua criação, a Cassi já 
tinha 5.295 associados. 

Para ilustrar o que esta série de 
benefícios representava, temos o de-
poimento de um funcionário do Banco 
dessa época. Luís Alves, que começou 
a trabalhar no Banco em 1947, conta 
que trabalhar no BB significava ascensão 



social. “Era o maior salário do país. 
Tínhamos uma função elevada, pois 
éramos integrantes do Tesouro Na-
cional, vinculados ao Banco Central. 
Tínhamos de ter competência para 
sermos guardiões do Tesouro Nacio-
nal”, afirmou, em artigo de Osmário 
Santos publicado no Jornal da Cidade 
de Aracaju, em 26/02/2006.

O surgimento da AABB
A Associação Atlética Banco do 

Brasil (AABB) surgiu em Belém em 
1928. Dois meses depois, a AABB do 
Rio de Janeiro foi criada como um 
time de futebol. O Banco do Brasil era 
representado nos torneios esportivos 
por uma equipe de futebol e disputava 
os campeonatos organizados pela 
Federação Atlética Bancária e Alto 
Comércio – FABAC. Naquele ano, a 
FABAC passou a exigir que os times 
se organizassem em associações para  
ingressar na disputa. 

Para não ficar de fora do campeonato, 
em 18 de maio de 1928, após o expe-
diente do Banco, o capitão do time de 
futebol, José Bento Ribeiro Dantas, 
convocou os jogadores e outros cole-
gas que não faziam parte da equipe 
para uma reunião. Foi assim que nas-
ceu a AABB com pouco mais de 100 
associados. O número de filiados foi 
crescendo com o tempo e, em 1934, al-
cançava mais de 500 sócios, evoluindo 
no ano seguinte para 650. 

Para conquistar novos associados, 
a AABB começou a realizar  diversas 
promoções, tais como nomea-
ção de representantes nas agên-
cias; armação de uma barraca, 
nos fins de semana, na praia de 
Copacabana; almoços de confra-
ternização; instituição de medalhas 

e prêmios para os atletas vitoriosos 
nas diversas competições. Em 1950 o 
cadastro já assinalava a invejável mar-
ca de 5.401 associados.

Os clubes começaram a se espalhar 
pelo território nacional e, em 12 de 
outubro de 1977, foi fundada a  
Federação das AABBs (Fenabb). Naque-
la época, existiam 719 clubes espa-
lhados por todo o território nacional. 
Atualmente, existem 1.250 AABBs em 
pleno funcionamento e a Fenabb é a 
maior rede de clubes autônomos do   
mundo localizada em um único país e 
gerida de modo unificado.
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1934
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na Caixa de Previdência dos 
Funcionários (Previ) para cuidar 
das aposentadorias e contribuições 

previdenciárias

1937
Autorizada por lei a captação de recursos 

para a Carteira de Crédito Agrícola e Indus-
trial, mediante a colocação de bônus no 

mercado de capitais e junto aos então 
nascentes Institutos de Aposentadorias 

e Pensões. Esses títulos autônomos eram 
cotados na Bolsa do Rio de Janeiro e finan-

ciavam aquisição de maquinaria, custeio 
de safras e entressafras, sementes e adubos, 

entre outros insumos

1928
Surge a primeira 

AABB

1936  
Criada a Carteira de Crédito 
Agrícola e Industrial (Creai)

1938  
A Carteira de Crédito 
Agrícola e Industrial lança 
suas Letras Hipotecárias 
com o objetivo de desafogar 
o endividamento da 
agricultura brasileira

1944
Criada a Caixa de 
Assistência dos
Funcionários (Cassi)

1929
Com o câmbio desvalorizado 
por imposição das diretrizes 
econômicas do governo, o BB 
sofreu o impacto da quebra da 
bolsa de Nova York

Linha do tempo
BB: da criação ao ressurgimento



ASSOCIADO, SOLICITE A SUA CAPA:
Para colecionar os fascículos BB 200 anos, solicite a capa dura da coleção. 
Envie nome completo e endereço com o assunto: BB 200 anos para o e-mail 

bb200anos@anabb.org.br ou por carta para o endereço 
SCRS 507 Bloco A Loja 15 – Brasília/DF, CEP: 70351-510


