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Resumo

A segunda metade do século XIX demonstrou ser uma etapa dura, em um período de disputas

políticas que iriam definir  o futuro do Império.  As políticas  econômicas orquestradas por

conservadores e liberais interferiram na estrutura financeira e econômica. A falência da casa

A. J. Alves e Souto & co., foi um capítulo importante dessa história, as dinâmicas econômicas

se refletem bastante neste caso.

Com a falência da Casa A. J. Alves e Souto & co., que significou a suspensão dos pagamentos

desta  casa,  no  qual  os  motivos  serão  debruçados  em  outro  momento,  ocorreu  uma

desconfiança na praça mercantil do Rio de Janeiro e uma corrida para a retirada de dinheiro,

de outras casas e do Banco do Brasil. Isto gerou a crise do Souto.

As casas foram obrigadas a publicarem as listas dos clientes e assim fizeram no  Jornal do

Commercio. Isso se tornou um elemento substancial para entender o período e analisar os

clientes que depositavam seu dinheiro nessas casas.

A partir  disso,  o  meu foco é  tentar  entender  as  grandes  fortunas  que  estavam ali  e  qual

importância essas pessoas têm na praça mercantil:  se elas têm relação econômica,  se tem

importância  política,  se  a  organização  espacial  delas  tem a  ver  com a  forma  como seus

negócios estão organizados e etc.

Portanto, vou selecionei os 50 mais ricos, excluindo os Bancos e as pessoas jurídicas. Então

me atentarei as 50 pessoas físicas mais afortunadas dentre as mais de 20 mil contas, que foram

analisadas até o presente momento, somando-se todas as casas bancárias.
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A Crise do Souto

Para entendermos o que gerou esta crise é preciso retrocedemos até a década de 1850, para

observarmos  como as  políticas  econômicas,  os  fatores  de  externos  de  crise  e  as  reações

especulativas levaram a esta crise. A Casa A. J. Alves e Souto & co. era uma casa bastante

popular no Império, principalmente se olharmos para os pequenos valores, que é onde está a

grande maioria dos saldos da Casa.1

Deixado claro que a  política tinha muita  influência na  economia,  é  preciso avançar  e  ao

mesmo tempo retroceder. A crise ocorrida em 1857, tem ligação com a que vai ocorrer na

outra década, porque as ações políticas e regulamentadoras sobre os bancos vão transformar o

cenário, que ora era de pluralidade, ora era de centralização econômica. 

O Banco do Brasil, criado por Barão de Mauá em 1851, e o Banco Comercial, criado em

1838, tinham como objetivo ter o monopólio de emissão de notas bancárias e assim o fizeram,

se tornando os principais emissores da praça mercantil do Rio de Janeiro.2 Isso gerou uma

oferta bastante atraente, já que os empréstimos aumentaram e os descontos que os Bancos

recebiam, também aumentavam. 

Thiago Gambi explica que essa liquidez foi momentânea, porque com o aumento da oferta de

papel-moeda  e  da  emissão  de  vales,  na  opinião  do  autor  ocorreu  a  desestabilização  da

economia. Já que, isso gerava como efeito, uma depreciação da moeda e, em consequência, a

inflação e a desvalorização do câmbio. Como efeito de tudo isto, ocorreu uma escassez de

moeda na praça

Segundo dados fornecidos por Gambi, essa conjuntura caótica na economia, teve seu ápice

entre  30 de Abril  de 1853 e  23  de  Junho do mesmo ano3.  Isso fez  ecoar  o coro  para  a

necessidade de um Banco nacional, já que a culpa dessa circunstância econômica caia sobre a

pluralidade, sobre a existência de competição entre os dois bancos. 

1  Gambi, Tiago. s/d. “O Segundo Banco do Brasil como Banco Da Ordem (1853-66).”

2 Gambi, op. Cit, pp 5.

3 Gambi, op. Cit, pp 7
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O desenrolar  disso foi  que  a  política  econômica  Saquarema4,  criava  em 1853 o  segundo

Banco do Brasil5, que foi a fusão entre o Banco do Brasil, relatado acima como pertencente a

Barão de Mauá, e o Banco Comercial.

Com esta  atitude,  o  governo deteria  o controle  sobre a  moeda e  atenderia  a  vontade dos

conservadores  fluminenses,  agentes  do  mercado  escravista,  e  conservadores  ligados  ao

Nordeste  e  as  áreas  de  exportação.6 Este  fato,  também  marcaria  a  condução  da  política

econômica,  na  qual  os  conservadores  teriam maior  destaque  ou,  uma  maior  tentativa  de

controle dessa pasta. 

A partir daí o autor Thiago Gambi, demonstra uma contradição existente na economia. Ao

mesmo tempo que o Banco tentava sanear o meio circulante, recolhendo as notas emitidas

pelo tesouro que estavam em circulação, e tentava atender as demandas que o comércio tinha,

em um contexto  de  expansão  comercial,  expandindo  o  crédito.  Ou  seja,  o  mercado  e  o

comércio tiveram que se adequar a esse problema existente.

Esta política econômica engessada, que precisava sem manter dentro de um padrão exigente,

demonstrou algumas contradições entre a teoria e a prática. O banco que detinha o monopólio

das emissões, tinha dificuldades de se manter dentro dos limites de emissão estabelecidos pelo

seu estatuto, que limitava a emissão além do dobro do fundo disponível, isso gerava uma

dificuldade de gerir seus fundos, já que ocorria um número elevado de empréstimos.

A dificuldade para gerir o banco com essas condições era tanta, que a sua Diretoria do banco

pediu ao governo a ampliação do limite de emissão. Isto constatava, que a rigidez colocada

acima, não era seguida ou de forma insuficiente. Logo depois, o Governo teve que permitir

também a emissão em filiais do banco.

Ainda em 1853, o Visconde de Souza Franco é chamado para assumir a pasta do ministério da

Fazenda, em um período de conciliação política. Souza Franco privilegiava a expansão do

crédito, a pluralidade econômica, política econômica bastante diferente da que era praticada

pelo  governo,  comandada  pela  política  saquarema,  conhecida  pelo  conservadorismo.

Rodrigues  Torres  era  presidente  do  Banco  do  Brasil  e  isto  representava  uma  dualidade.

4 Joaquim José Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí; Paulino José Soares de Sousa, Visconde do Uruguai; 
e Eusébio de Queiroz formavam a “Trindade Saquarema”, líderes do partido Saquarema. Formavam a grande
voz Conservadora do Império. (Gambi, 2012, pp 4)

5 Gambi, op. Cit., pp 2.

6 Gambi, op. Cit, pp 8
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Enquanto,  um  conservador  era  presidente  do  principal  banco  do  Império,  o  ministro  da

fazenda representava a pluralidade e o liberalismo.

Isso significou o rompimento com o monopólio das emissões. Até fevereiro de 18587 mais de

cinco bancos já poderiam fazer emissão. Rodrigues Torres, presidente do Banco da ordem, nas

palavras  de  Gambi,  deixa  a  presidência  do  banco,  permitindo  que  essas  ações  fossem

tomadas.  Porém,  como  é  bastante  conhecido,  em  1857,  ocorreu  a  crise  econômica  do

capitalismo de proporções mundiais. Carlos Gabriel Guimarães discorre sobre o efeito dessa

crise

“Preocupados com a repercussão da crise no Brasil, os credores ingleses passaram a

pressionar o governo, exigindo não só que os débitos fossem soldados imediatamente,

como  também  suspenderam  a  concessão  de  prazos  adicionais,  que  na  prática

funcionava como um “roll over da dívida”. Como se tinha adotado o padrão-ouro, com

a Reforma Monetária de 1846, essa pressão significou uma saída líquida de moeda, já

que  a  conversibilidade  do  papel-moeda  funcionava  para  os  credores  como  uma

garantia para os momentos de crise. Não foi por outra razão, que a saída líquida de

moeda, no caso, representada pela remessa de cambiais em 1857, chegou a ser 76%

maior do que em 1856”8

O governo precisou pedir ajuda para o Barão de Mauá para poder elevar o câmbio e fazer com

que a economia respirasse. Esta crise só foi resolvida no último trimestre de 1858. O que

ocorre  a  partir  daí,  é  que  a  pluralidade  econômica  ficou  politicamente  desgastada.  Em

dezembro de 1858, Souza Franco sai do cargo e é substituído por Torres Homem, que assumiu

a  pasta  do  ministério  da  fazenda.  Isso  oficializava  uma  mudança  na  política  econômica,

existia um desejo de que as emissões fossem travadas ao duplo do fundo disponível, porém o

Senado não aprovou isso. Silva Ferraz assumiu a pasta do Ministério e com as conclusões do

relatório que foi negado no Senado, adicionou emendas substitutivas que tinham ainda mais

rigorosidade com o crédito. Encaminhado para o governo, depois de um intenso debate, foi

sancionada em agosto de 1860 a lei dos entraves, a lei nº 1083.9

7 Gambi, op. Cit, pp 12

8 GUIMARÃES, Carlos Gabriel. O Império e o crédito hipotecário: o estudo de caso do Banco Comercial e 
Agrícola. 2013, pp 12. 

9 Guimarães, op. Cit, pp 24.
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Alguns autores  como Guimarães10,  Valencia11,  Gambi12 consideram essa lei  como um dos

principais fatores para o que veio ocorrer depois, a crise do souto. A lei dos entraves se tornou

uma política de austeridade do governo, uma política extremamente rígida. Como resultado

desta política,  ocorreu uma redução brusca de empréstimos no banco do brasil  e também

vários outros bancos abriram mão da emissão, já que com a lei dos entraves isso se tornou

algo inviável. Justamente porque o desejo do governo era que as emissões voltassem a ser

monopólio do Banco do Brasil. 

No dia 10 de setembro de 1864, ocorreu o que chamamos de suspensão de pagamentos de

uma das maiores Casas Bancárias do Império, a A. J. Alves do Souto. Ocorreu uma corrida

para a  retirada  do dinheiro  e  uma desconfiança  no cenário financeiro,  que  atingiu  outros

bancos. Em alguns dias, outras Casas Bancárias caíram como Gomes & Filhos, Montenegro,

Lima & co. e Oliveira & Bello.

O banco de dados

No mês de novembro do mesmo ano, 1864, o  Jornal do Commercio “receberam as notícias

que se publicaram (...) que informavam os nomes dos credores e depositantes de dinheiro nas

Casas  Bancárias  falidas”13,  é  importante  ressaltar  que  por  muito  tempo,  os  historiadores

ignoraram essa fonte, olhando muito mais para as causas dessa crise. Porém, olhar para os

depositantes é olhar para a composição das Casas Bancárias e como a sociedade pensava em

depositar quantias que muitas vezes eram pequenas. 

Dito  isto,  organizamos  um  banco  de  dados14 que  pudesse  conter  todas  as  informações

necessárias,  visto  que  as  informações  fornecidas  no  jornal  não  são  complexas,  e  nem

precisavam  ser.  Consta  apenas  no  Jornal  o  nome  dos  agentes  e  valor  do  deposito;  as

comissões de liquidação, de acordo com a quantia devida pela casa bancária; e os tipos de

10 Guimarães, op. Cit, pp 25

11 VALENCIA, Carlos Eduardo. Pequenos credores de grandes devedores: Depositantes e credores das casas 
bancárias cariocas na falência de 1864. 2015, pp 4

12 Gambi, op. Cit, pp 13.

13Valencia, op. Cit, pp 1.

14O banco de dados foi organizado pelo Prof. Dr. Carlos Eduardo Valencia Villa, do 
departamento de História da Universidade Federal Fluminense. A alimentação e a 
construção dos dados foram feitos por: Guilherme Villela, Mylena Porto, Rafael Rento, 
Felipe Corvino e Ilana Vaz, membros do Laboratório de Pesquisa e Documentação em 
História Econômica – LAPEDHE, que também pertence ao Departamento de História da
Universidade Federal Fluminense
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credores  que  eram,  que  poderiam  ser  credores  de  domínio,  privilegiados,  pignoratícios,

chirographiados, ou depositantes de contas correntes ou credores de recibos nominativos ou

ao portador.

No  banco  de  dados  não  continham só  os  depositantes  de  pessoa  física,  existiam muitos

depósitos de bancos, dentre eles o Banco do Brasil, como um dos maiores depositantes, além

disso existiam as pessoas jurídicas que também mantinham muitas contas. 

Para se ver a pluralidade do Banco de dados, é só olharmos o menor depósito e o maior.

Enquanto na menor temos 4$000, na maior tem o incrível número de 2.391:031$660, esses

valores  indicam  uma  variabilidade  de  agentes.  A grande  maioria  de  agentes  são  os  de

pequenos valores. Nos dados apresentados por Valencia15 o índice de moda é de 100$000, um

valor bastante baixo, o que mostra e dá uma estimativa da base do banco de dados. O autor

acredita que o índice médio dos depósitos não representa muito bem os valores dos agentes

físicos, ele apresenta índices anômalos.

O que deve se colocar aqui, é que a grande quantidade de pessoas com pequenas quantias ou

quantias medianas, representava uma boa fatia do banco de dados. Porém existe outro grupo,

que representava uma grande fatia do banco de dados, os bancos. A quantidade de contas dos

bancos (como Banco do Brasil, Banco Rural Hipotecário), é pequena, porém com um valor

bastante grande. A média das quantias dos bancos é de 1.148:888$490, que representa 38,2%16

dos valores das contas, uma porcentagem bem representativa se levarmos em conta que não

existiam só 2 tipos de clientes no banco de dados. A esses dois, se somavam os herdeiros, as

pessoas jurídicas, clientes não definidos, massa em liquidação.

Portanto, o banco de dados consegue representar as contas mesmo com informações simples,

porém necessárias e bem representativas. Como já dito, as contas no  Jornal do Commercio

têm além de algumas outras informações, a conta do depositante e o valor que foi depositado. 

A Necessidade do Georreferenciamento

O uso do SIG (Sistemas de Informação Geográfica) tem mudado para melhor as pesquisas

que  precisam  ser  referenciadas  em  um  mapa.  Seja  na  Geografia  Histórica,  na  História

econômica ou em qualquer outra área da história, o georreferenciamento tem sido cada vez

mais utilizado, como um utilitário para a representação das pesquisas.

15 Valencia, op. Cit. pp 15

16 Fonte: BD_SACB1864
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O avanço das tecnologias, principalmente na última década tem permitido um trabalho mais

sofisticado  nos  estudos  em  SIG.  Softwares como  ArcGis,  QuantumGis,  DivaGis são

programas com algum nível de sofisticação e que fornecem bastantes ferramentas. O Google

Earth também é um outro software que não contém um alto nível de dificuldade para utilizá-

lo, porém pode trazer resultados bastante positivos no uso do Sig.17

O SIG é uma ferramenta importante, porém precisa ser utilizada com cuidado. O uso do SIG

apenas para “representar” algo, ou apenas para tornar uma fonte mais bonito, ou mais atraente

para o leitor, isso não o torna produtivo ou útil. É importante que o SIG seja algo proveitoso,

não por egoísmo ou vaidade, mas precisa ser uma peça que se encaixe, que complete um

quebra-cabeça18. O trabalho com o SIG não pode ser apenas um “mapa histórico”, mas sim

um documento que dialogue com o resto do trabalho, para que se encontre respostas, que

consiga encaixar o “espaço” na pesquisa. O SIG é uma outra fonte, quando as outras fontes

não conseguem responder todas as questões produzidas.

A partir de todas essas colocações importantes sobre o SIG, é preciso explicar o motivo de

estarmos falando sobre esse sistema. A falência da Casa Bancária Alves & Souto, nos trouxe

um retrato da econômico das pessoas que eram depositantes das Casas. O objetivo deste texto

é observar e produzir análises sobre as grandes fortunas de pessoas físicas que continham nas

Casas Bancárias. Mais especificamente, pretendo, a princípio, produzir sobre as 50 maiores

contas. Isso nos dá um retrato dos afortunados com quantias significantes, em um número

amplo, no qual é possível um retrato dos depositantes

O SIG neste caso, seria uma ferramenta muito útil por alguns motivos. Primeiro, os dados

permitem análises que vão clarear alguns quesitos pré-estabelecidos, porém o SIG como fonte

se torna algo muito valioso neste caso, é possível que encontre informações geográficas que

indiquem e expliquem a formação desse montante, a proximidade entre os maiores clientes

pode indicar uma formação de rede, ou uma região próspera, uma região que indique a área de

17 GIL, Thiago Luís. Cartografia digital para historiadores: algumas noções básicas. In: Marilda Santana da 
Silva; Ana Célia Rodrigues (Org.) História, arquivos e mídias digitais. Fortaleza: Expressão Gráfica e 
Editora, 2013, pp. 7.

18Metáfora bastante utilizada para representar o SIG. O Sistema de Informação 
Geográfica depende de outros elementos para ser produzido, é muito difícil produzir o 
SIG sem ter outras fontes que vão trazer a necessidade dos mapas para isso. Ian 
Gregory é o principal condutor desse pensamento. Thiago Gil (2013, pp 12) apresenta 
a visão de Gregory e a caracteriza: “poderíamos dividir os benefícios desta 
metodologia em três categorias: a organização das fontes, a facilidade para visualizar 
as fontes (no mapa) e os resultados advindos da análise dessas fontes e a facilidade 
de fazer análises espacial com os dados”.
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produção do cliente. Ou seja, o fato deles estarem próximos pode indicar uma dessas opções

ou todas elas juntas.

Segundo,  a  história  econômica  depende  muito  de  dados  qualitativos  que  indiquem  os

resultados.  Neste  sentido,  o  SIG  é  uma  ferramenta  que  pode  sim  trazer  elementos

quantitativos, porém é interessante utiliza-lo como uma fonte qualitativa, pode ser observado

se em alguma região existem clientes de quantias mais altas dentre os cinquenta mais ricos e

em outra região estão concentrados clientes com uma quantia alta, porém menor do que os

outros, fazendo uma espécie de “color map”.

Outro ponto favorável nessa relação da história econômica com o SIG, é que, muitas vezes

tentando  transpor  outras  formas  de  se  fazer  história  encontramos  problemas  que  não  se

encontram na história econômica. As considerações que são feitas, quando se transpões as

fontes da história social, cultural e política é que muitas vezes o mapa não é suficiente ou não

consegue sustentar a teoria proposta por eles.

Para  essa  pesquisa,  utilizaremos  ainda  outro  Banco  de  dados,  no  qual  vão  constar  os

endereços dos cinquenta depositantes mais ricos, uma fonte necessária para a realização do

SIG, no qual poderei apresentar alguns dados no mapa de 1864.

Construção do Banco de Dados e Metodologia

Começamos a construir um banco de dados para que pudéssemos organizar as fontes, com

dois  objetivos  principais,  o  primeiro  era  o  obter  o  endereço  dos  cinquenta  mais  ricos,

depositantes das casas bancárias já citados acima, o segundo era obter outras informações que

caracterizassem esses indivíduos. Portanto, era preciso construir um banco de dados, que ao

mesmo tempo que fosse sucinto, nos desse algumas informações adicionais.

De acordo com o resultado que buscávamos, o Almanak Laemmert era a fonte ideal, porque

fornecia  as  informações  necessárias  para  a  construção  do  banco.  O  almanaque  era  uma

publicação  anual  criada  pelos  irmãos  franceses  Eduardo  e  Henrique  Laemmert.  As

publicações  do almanaque duraram de 1844 até  1914,  nele  continham desde informações

sobre a corte, pessoas que compunham bancos, hospitais, escolas, negociantes, até anúncios

diversos. Um almanaque que poderia chegar a 2500 páginas.19

19LIMEIRA, Aline de Morais. Almanaque de primeira. Revista de História da Biblioteca 
Nacional. Publicado em 06/09/2010. Disponível em 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/leituras/almanaque-de-primeira
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A partir dessas informações de que era uma fonte com mais de 2500 páginas para o ano de

1864, o primeiro desafio era encontrar as seções da publicação que procurávamos. Porque

tínhamos  que  tipificar  os  50  mais  ricos,  dentre  centenas  de  profissões  e  funções  que  o

almanaque apresentava. Por isso, no princípio do trabalho, nós selecionamos a corte e os seus

funcionários de maior importância, depois as pessoas com títulos nobiliárquicos, médicos,

moços fidalgos com exercício, dentre diversas outras funções que selecionamos para isso.

Assim,  era  preciso  lapidar  o  almanaque  para  encontrar  essas  informações.  O  almanaque

continha, geralmente, a função que ficava no topo da página e uma lista com as pessoas que

exerciam  aquela  função.  Nesta  lista  continham  outras  informações,  as  condecorações

apareciam ao lado do nome, podendo conter condecorações nacionais e internacionais. Logo

após as condecorações, apareciam os endereços da pessoa que ali estava.

20

20O Almanak Laemmert encontra-se disponível em http://www-
apps.crl.edu/brazil/almanak, está imagem está na página 27.
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Nesta  imagem  é  possível  identificar  as  informações  colocadas  acima,  a  estrutura  do

almanaque é simples e clara. Os símbolos que aparecem na imagem são as condecorações. O

almanaque fornece a lista dos símbolos e das suas condecorações. No banco de dados, me

atentei  apenas  para  as  condecorações  nacionais,  porque eram os  principais  símbolos  que

apareciam, além de se repetirem muitas vezes. Isso não significa que deixei de registrar as

condecorações internacionais,  de fato,  não as assinalei  como fiz com as nacionais,  porém

registrava quantitativamente todas as condecorações dos indivíduos.

21

Nesta imagem estão as condecorações nacionais que assinalei no banco de dados, importante

dizer que não classifiquei por ordem hierárquica, ou função específica como está na imagem.

Sinalizei  também  casos,  que  na  descrição  apareciam  outras  condecorações  de  diferentes

insígnias ou medalhas.

As  medalhas  neste  trabalho  foram de  importância  secundária,  o  maior  objetivo  eram os

endereços. Como já dito,  o endereço traz informações muito importantes, porque com ele

podemos desenvolver o SIG, ou seja, com o endereço podemos georreferenciar o trabalho e

encontrar diversas outras respostas.

Dentre que estamos coletando, a maioria dos endereços dos cinquenta mais afortunados da

Casa Bancária Alves e  Souto podemos dizer que a grande maioria reside no Rio de Janeiro.

21O Almanak Laemmert encontra-se disponível em http://www-
apps.crl.edu/brazil/almanak, está imagem está na página 26.
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Só podemos  tirar  conclusões  depois  que  o  trabalho  estiver  concluído  e  georreferenciado,

porém este fato se torna óbvio, já que a Casa Bancária tinha sede no Rio de Janeiro.

Os endereços coletados, no geral, variam, mas encontramos endereços de todas as partes do

Império.  Muitos  endereços  na  Europa,  em destaque  para  Portugal  e,  sua  capital,  Lisboa.

Muitos endereços não continham rua ou número, apenas as cidades, ou países. Em muitas

pessoas tinham dois endereços, com dois números diferentes e isso é está bem especificado,

tanto no almanaque, como no banco de dados. 

22

22 Imagens retiradas do Banco de dados construído a partir do Almanack Laemmert
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As Grandes Fortunas

Agora partiremos para a análise dessas grandes fortunas. Neste ponto, é preciso dizer que o

trabalho ainda está em andamento e por isso, ainda não temos conclusões diretas sobre isso.

Portanto, levantaremos alguns dados que construímos no banco de dados e faremos também

algumas ressalvas.

As primeiras considerações que podemos fazer é sobre os tipos de clientes. Os clientes de

conta-corrente eram os mais numerosos, seguidos dos nominativos, chirografario com títulos

em conta-corrente, dentre outros.

Gráfico 1:

Os maiores valores entre os 50 maiores clientes impressiona, Visconde de Ipanema tinha uma

conta na Casa Bancária Gomes & Filhos que chega a 917:158$110, seguido por Guilherme
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Braun  tinha  uma  conta  na  Casa  Bancária  A.  J.  Alves  %  Souto  de  344:102$950  e  José

Domingos  Gonçalves  Padrão  que  tinha  uma  conta-corrente  na  mesma  casa  de  valor

283:300$600.

Depois deles  têm João do Rego Viveiros  com 275:772$000 e uma sequência de fortunas

muito parecidas em torno de 240:355$700, que pertencem a Albino José de Castro e Silva,

Alexandre  Maria  de  Mariz  Sarmento,  Antônio  Carlos  de  Araújo  Lima,  Antônio  José

Fernandes Guimarães e Baronesa de Pirahy.

Sobre os tipos de Casas Bancárias, quatro casas são utilizadas pelas 50 fortunas. A. J. Alves &

Souto, Gomes & Filho, Montenegro Lima & co., e Oliveira & Bello. A Alves & Souto é a

principal casa e mais popular como já citado, ela representa 68% das Casas que os 50 maiores

depositantes compõem. O gráfico a seguir tenta representar essas informações:

Além  dessas  informações  existe  ainda  as  funções  descritas  no  Almanak  Laemmert  que

indicam a profissão, ou os cargos que estes ocupavam no Império. Importante lembrar que

está análise ainda é parcial  e os dados ainda serão construídos para obtermos conclusões.

Fazendo essa ressalva, a maioria dos clientes se encontram na função de “Negociantes”, que

se separam entre “Negociantes Nacionais” e “Negociantes Estrangeiros”. Os “Proprietários”,

que no almanaque não se distinguem, também tem um número considerável. Existe também

um “Suplente da Diretoria” do Banco do Brasil e um “Cobrador” do Banco do Brasil.

Esses tipos de informação precisam ser lapidadas para construir uma análise mais profunda

sobre as Casas Bancárias, A Crise do Souto e as grandes fortunas.

Considerações finais
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Este texto pretende mostrar as análises feitas sobre as grandes fortunas, o papel delas na Crise

do Souto,  e  as  dinâmicas  que  existiam entre  elas.  Ainda não foi  possível  obter  todos os

resultados,  essa pesquisa tem resultados parciais que foram expostos e podemos perceber,

pelas funções que esses clientes tinham no Império, que eles tinham grande influência no

setor financeiro.

O SIG é uma ferramenta necessária para tecermos conclusões na pesquisa, como dito durante

o texto, o georreferenciamento vai nos dar respostas sobre a concentração de renda que existia

em alguns locais da praça mercantil carioca, vai nos indicar se redes eram estabelecidas por

esses agentes, ou se existia alguma estratégia de acumulação que pode ser observada atráves

do georreferenciamento. 

O  que  podemos  concluir,  com  bastante  convicção,  é  que  essas  grandes  fortunas  são

fundamentais para entender esse período que é bastante estudado pela historiografia, mas que

está sob uma fonte histórica pouco estudada. 

Portanto, as conclusões serão atingidas quando o trabalho avançar sobre o terreno do SIG e

sobre  as  conclusões  que serão estabelecidas.  Mas podemos considerar  que este  “primeiro

passo” nos mostra infinita possibilidades, que só com o avanço da pesquisa serão respondidas.
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