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Introdução 

Nas décadas de 1840 e 1850, o Brasil assistiu à criação de vários bancos em distintas províncias. Dentre as 

instituições criadas destacaram-se os bancos emissores da Corte, a saber, o Banco Comercial do Rio de 

Janeiro, de 1838, e o Banco do Brasil, organizado em 1851. Segundo o governo, a culpada pela crise de 

liquidez que se abateu sobre a Corte a partir de abril de 1853 era justamente a concorrência entre os dois 

bancos. 

Entre 1851 e 1853, o Banco Comercial do Rio de Janeiro e o Banco do Brasil eram os maiores bancos 

emissores de vales da praça do Rio de Janeiro. Ambos os bancos emitiam vales via operações de 

empréstimo e desconto. A emissão de vales era uma alternativa para suprir a insuficiência de moeda nas 

praças e, ao mesmo tempo, elevar os dividendos pagos aos acionistas dos bancos, pois a expansão da 

emissão possibilitava a ampliação das operações de empréstimo e, sobretudo, de desconto pelas quais os 

bancos recebiam juros. 

Entretanto, ao ampliar, de certa maneira, a oferta de moeda, a emissão de vales acabava afetando 

negativamente o valor do mil-réis, gerando inflação e desvalorizando o câmbio. Além disso, os mesmos 

efeitos eram gerados pela guerra de preços entre os dois bancos no desconto de letras. A euforia de 

comerciantes e banqueiros no início da década de 1850 diante da abundância de liquidez no mercado 

transformou-se em ressaca três anos depois quando a praça do Rio se viu diante de uma crise de liquidez. 

 

O comportamento dos bancos e a crise 

De acordo com o depoimento de um negociante nacional, para a comissão de inquérito nomeada para 

investigar as causas da crise de 1857, o papel-moeda emitido pelo tesouro começou a ficar escasso a partir 

de abril de 1853. O Banco Comercial e o Banco do Brasil aumentaram suas taxas de desconto, a fim de 

diminuir essas operações e, consequentemente, reduzir a própria demanda por notas do tesouro. No mês 

seguinte, a escassez tornou-se mais severa, levando o Banco do Brasil e a Praça de Comércio a pedir ajuda 

ao governo para resolver a crise. O governo respondeu rapidamente ao apelo dos bancos. 

Apesar desse auxílio, a escassez de meio circulante entrou julho afora. O câmbio, que se valorizara com a 

escassez de moeda e o juro alto, desvalorizou-se. No final de junho, a escassez de moeda começara a 

diminuir ao mesmo tempo em que a câmara aprovou, no dia 25, a criação de um banco nacional. A 

escassez desapareceu ainda em julho. O Gráfico 1 mostra os momentos de pressão e retorno aos patamares 

anteriores de desconto e câmbio. Pelo gráfico dá para perceber que, em abril, o movimento de elevação da 

taxa de desconto e, consequentemente, de valorização do câmbio indicavam o início da crise. No final de 

junho e início de julho, a taxa de desconto cedeu, mas sem voltar ao patamar de 6% anterior à pressão, e o 

câmbio também retornou para a casa dos 25,75d., apontando o arrefecimento da crise.  

Mas o que aconteceu para que a euforia dos bancos se transformasse em ressaca? O mesmo negociante 

explica as causas da crise monetária. Tudo começou com excesso de liquidez causado pelos capitais 

liberados pela proibição de fato do tráfico negreiro cuja consequência foi a queda das taxas de desconto 

(custo de empréstimos) e de juro (remuneração de depósitos) praticadas pelos bancos da Corte. Em outras 

palavras, o dinheiro ficou mais barato para quem quisesse descontar letras ou tomar empréstimos.  

De fato, tanto o desconto de letras quanto a emissão de vales aumentaram nos dois bancos (Graficos 2 e 3). 

Emissões e descontos eram as principais operações dos dois bancos, sendo a segunda quantitativamente 

mais importante. Se considerarmos o total de recursos movimentados por ambas as operações nos dois 

bancos, observaremos que a participação do montante descontado era significativamente maior que a do 

montante emitido em ambos os casos, o que relativiza o peso da emissão de vales na crise. 

À queda da participação dos descontos no montante total das operações de desconto e emissão 

correspondeu a um aumento expressivo das emissões nos dois bancos (Gráfico 3). Vale destacar a 

explosão das emissões do Banco Comercial, revelando a mudança de estratégia do banco, ao ampliar o 

espaço das operações de emissão em detrimento das de desconto. Os dividendos acompanharam o 

movimento dos descontos e das emissões, destacando-se aqueles pagos pelo Banco do Brasil (Gráfico 4). 

Os gráficos refletem bem o movimento de comerciantes eufóricos em busca do dinheiro barato e 

banqueiros astutos aproveitando-se da bonança. Mas a crise estava à espreita.  

 

Considerações finais 

A competição entre os dois bancos do Rio e o movimento especulativo decorrente dela apresentados nos 

gráficos eram mesmo apontados pelo governo e por parte da imprensa como culpados pela crise monetária 

de 1853. Independentemente de outros posicionamentos, estes prevaleceriam na condução da política 

econômica dali para frente. Essa crise é lembrada na historiografia justamente por marcar a virada concreta 

do governo em relação a tal política. Se não fosse por isso, talvez ela sequer fosse lembrada, pois não 

chegou a provocar nenhuma falência ou onda de desconfiança mais grave. A crise serviu apenas como 

mais uma justificativa para o governo reafirmar a necessidade de maior controle da oferta monetária por 

parte do Estado e maior disciplina no setor bancário. 

Gráfico 1 Taxas de câmbio e de desconto na praça do 

Rio de Janeiro (1853) 

Fonte: BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Relatório da 

comissão de inquérito nomeada por aviso do Ministério da 

Fazenda de 10 de outubro de 1859. Anexo B. Considerou-

se a menor cotação de câmbio do mês. 

Gráfico 2: Descontos do Banco  Commercial e do Banco 

do Brasil (1851-1853) 

Gráfico 3: Emissão de vales do Banco Commercial e 

do Banco do Brasil (1851-1853) 

 
Referências 

BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Relatório da comissão de inquérito nomeada por 

aviso do Ministério da Fazenda de 10 de outubro de 1859. 

 

GAMBI, T. F. R. O banco da Ordem. São Paulo: Alameda, 2015. 

0

2

4

6

8

10

26,5

27

27,5

28

28,5

29

29,5

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

D
e

s
c

o
n

to
 (

e
m

 %
)

C
â

m
b

io
 (
e

m
 d

. 
p

o
r 

m
il
-r

é
is

)

câmbio desconto 

Gráfico 4: Dividendos anuais do Banco Commercial 

e do Banco do Brasil (1851-1853) 

Fonte dos Gráficos 2 a 4: BRASIL. MINISTÉRIO DA 

FAZENDA. Relatório da comissão de inquérito 

nomeada por aviso do Ministério da Fazenda de 10 de 

outubro de 1859. 
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