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O momento de História e Economia
The Moment of História e Economia
John Schulz

O

riginalmente sediada no Brasil, esta
revista tem se dedicado a promover
estudos interdisciplinares, especialmente entre história e economia, e incentivar
estudos comparativos, especialmente aqueles
envolvendo o Brasil. Sentimos que o Brasil, um
país de proporções continentais, olhou muito
para dentro e muito pouco para o mundo exterior.

O

riginally based in Brazil, this journal has dedicated itself to promoting
inter-disciplinary studies, especially
between history and economics, and to encouraging comparative studies, especially those involving Brazil. We have felt that Brazil, a country
of continental proportions, has looked too much
inwards and too little to the outside world.

Há alguns anos atrás, o editor mudou-se
para Lisboa e decidimos aproveitar esta oportunidade para expandir a participação de investigadores deste lado do Atlântico. Francisco Manuel
Parejo Moruno, da Universidad de Extremadura,
nosso co-patrocinador, concordou em se tornar
vice-editor da revista ao lado de Rita Almico.
Francisco está nos guiando pelo processo de credenciamento na Europa. Esperamos que o credenciamento europeu torne esse periódico ainda
mais atrativo para historiadores e economistas
brasileiros.

A few years ago, the editor moved to
Lisbon, and we decided to use this opportunity
to expand the participation of researchers from
this side of the Atlantic. Francisco Manuel Parejo Moruno, of the Universidad de Extremadura,
our co-sponsor, has agreed to become vice editor
of the journal alongside Rita Almico. Francisco
is guiding us through the accreditation process
in Europe. We expect that European accreditation shall make this journal an even more attractive venue for Brazilian historians and economists as well.

Temos frequentemente publicado artigos
em espanhol recebidos de professores da Espanha e da América espanhola. Esperamos que a
proporção de contribuições nesta língua aumente
agora. Publicamos trabalhos de qualidade relacionado à história e economia, e dois dos nossos
artigos mais memoráveis analisaram o transporte de azeite do Vale do Guadalquivir para a
Grã-Bretanha romana e a circulação de ideias e
tecnologias entre a França e a Grã-Bretanha no
tempo da Revolução Francesa. Agora esperamos

We have often published articles in Spanish received from professors from both Spain
and from Spanish America. We expect the proportion of contributions in this language now
to increase. While we publish any quality work
relating to history and economics, and two of
our most memorable articles include one on the
transportation of olive oil from the Guadalquivir
Valley to Roman Britain and another comparing
technology in France and Great Britain at the
time of the French Revolution, we now expect
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uma concentração geográfica na América Latina,
na Ibéria e na África lusófona.

a geographic concentration on Latin America,
Iberia, and Lusophone Africa.

Esperamos e temos a expectativa que a
nossa nova ligação ibérica torne este jornal mais
internacional, o que tem sido uma das nossas
principais preocupações desde o início.

We hope and expect that our new Iberian
connection will make this journal more international which has been a main concern since the
beginning
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Nota do editor
Editor’s note

E

sse número começa com três artigos
que examinam aspectos da história
institucional brasileira. Maria Alice Rosa Ribeiro e Maria Aparecida

Penteado estudam hipotecas no século XIX em
Campinas. Eles classificam os participantes no
mercado de hipotecas e ilustram como esse mercado funcionava. Eles confirmam que, mesmo na
década de 1870, os escravos ainda constituíam
a garantia mais importante para as hipotecas no
Brasil. Mesmo antes dos bancos aparecerem em
Campinas, o mercado de hipotecas entre os indivíduos mostrava uma vitalidade impressionante.
O artigo de Paulo Roberto de Almeida discute a
política comercial do Brasil desde a Independência até a Grande Depressão. Do ponto de vista de
2018, seguindo as linhas do estudo clássico de
Nicia Vilela Luz de 1961, o Professor Almeida
demonstra que quase todos os governos anteriores a 1930 praticavam altas tarifas exclusivamente para aumentar a receita sem considerar as
necessidades de proteção das indústrias locais.
Quando um governo reduziu as tarifas durante
o final da década de 1890, o fez precisamente
para aumentar as receitas, uma vez que as altas
taxas, na prática, sufocavam a importação até o
ponto em que as tarifas totais cobradas haviam
declinado. Durante todo o período coberto por
este artigo, o Brasil teve uma das maiores tarifas
do mundo, superando regularmente as dos Estados Unidos, geralmente considerado o principal
exemplo de um país protecionista.

T

his number begins with three articles
that examine aspects of Brazilian
institutional history. Maria Alice
Rosa Ribeiro and Maria Aparecida
Penteado study mortgages in nineteenth century
Campinas. They classify participants in the
mortgage market as well as illustrate how this
market functioned. They confirm that, even in the
1870s, slaves still constituted the most important
collateral for mortgages in Brazil. Even before
banks made their appearance in Campinas, the
mortgage market among individuals showed an
impressive vitality.
Paulo Roberto de Almeida´s piece
discusses Brazil´s trade policy from Independence
to the Great Depression. From the vantage point
of 2018, following the lines of Nicia Vilela
Luz´ classic study of 1961, Professor Almeida
demonstrates that almost all governments prior to
1930 practiced high tariffs exclusively in order to
raise revenue without considering the needs for
protecting local industries. When a government
reduced tariffs during the late 1890s, it did so
precisely to increase revenues as the high rates in
effect choked off importation to the point where
total tariffs collected had declined. During the
entire period covered by this article, Brazil had
one of the highest tariffs in the world, regularly
surpassing those of the United States, usually
considered the prime example of a protectionist
country.
Tariffs are the subject also of the article
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Nota do editor

As tarifas também são objeto do artigo
de Helena de Cássia Trindade de Sá e Valter Lenine Fernandes, cujo período abrange de 1580 a
1750. A situação fiscal brasileira mostrou maior
dependência das tarifas de exportação e de importação do que a da metrópole. Os sistemas
eram semelhantes e caracterizados por conceder
a cobrança de tarifas sobre cada mercadoria individual e separar grupos de taxas fiscais. Produtos específicos, e em consequência taxas fiscais
específicas, financiaram despesas específicas. Os
departamentos governamentais lutaram entre si
pelo controle das fazendas fiscais, e o governo
restaurado de Portugal lutou tenazmente para
manter o comércio, mesmo que contrabandeando, com o Rio da Prata.
Temos o prazer de publicar o nosso primeiro artigo de um jovem acadêmico português.
Redes comerciais receberam recentemente muita atenção de pesquisadores de todo o mundo.
Esta contribuição analisa a atividade de uma
casa comercial relativamente pequena, sediada
em Lisboa, no início do século XIX. Essa firma
comercializava uma ampla gama de commodities e produtos industriais com contrapartes
na França, na Espanha, nos Países Baixos, na
Alemanha e no Brasil. Antes da era da preocupação com as especializações, os dois irmãos se
viram fazendo negócios com dezenas de outras
casas comerciais. O autor investiga o problema
da agência em função desse grande número de
correspondentes.
Voltando ao passado mais recente, Mauricio Gonçalves Margalho analisa os pensamentos e as ações de Valentim Fernandes Bouças,
empresário que colaborou com a ditadura de
Vargas. Bouças, juntamente com o ministro das
Relações Exteriores Oswaldo Aranha, favoreceu
os Estados Unidos sobre a Alemanha nazista,
mas teve que enfrentar as forças rivais dentro
do Governo Vargas. O autor discute o dilema da
12

by Helena de Cassia Trindade de Sá and Valter
Lenine Fernandes, whose period covers 1580
to 1750. The Brazilian fiscal situation showed
greater dependence on export and import tariffs
than did that of the mother country. Otherwise
the systems were similar and characterized
by awarding the collection of tariffs on each
individual commodity to separate groups of
tax farmers. Specific commodities, and in
consequence specific tax farms, financed specific
expenses. Government departments fought
amongst each other for the control over tax
farms, and the restored government of Portugal
struggled tenaciously to maintain trade, even if
contraband, with the River Plate.
We are pleased to publish our first article
by a young Portuguese scholar. Commercial
networks have recently received a good deal of
attention from researchers all over the world.
This contribution analyzes the activity of a
relatively small commercial house headquartered
in Lisbon during the beginning of the nineteenth
century. This firm traded over a wide range
of commodities and industrial products with
counterparties in France, Spain, the Low
Countries, Germany, and Brazil. Before the era
of specialization, even this two-brother concern
found itself doing business with dozens of other
commercial houses. The author delves into the
agency problem in light of this great number of
correspondents.
Turning to the more recent past,
Mauricio Gonçalves Margalho analyzes the
thoughts and actions of Valentim Fernandes
Bouças, a businessman who collaborated with
the Vargas dictatorship. Bouças, along with
foreign minister Oswaldo Aranha, favored the
United States over Nazi Germany but had to
contend with rival forces within the Vargas
government. The author discusses the dilemma
of the pro-United States faction working for an
authoritarian regime, a predicament of many
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facção pró-Estados Unidos trabalhando por um
regime autoritário, uma situação enfrentada por
muitos sob a ditadura militar no poder de 1964
a 1985. O liberalismo político não seguiu necessariamente o liberalismo econômico. Os homens
de negócios com acesso ao poder muitas vezes
davam falsos votos ao liberalismo, mas agiam de
maneira anti-liberal.
Esta revista está especialmente feliz em
publicar estudos de economistas e historiadores
brasileiros que lidam com assuntos fora do mundo latino. Bruna Cataldo de Andrade nos fornece
uma avaliação do pensamento de Edith Primrose,
um economista dos Estados Unidos ativo na década de 1950. A contribuição da Primrose, o Resource Based View, desafiou a noção clássica de
criação de valor na firma. Suas ideias tornaram-se populares uma geração depois de sua escrita
e continuam a influenciar a teoria econômica.
Como sempre, aguardamos comentários
e críticas.

under the military dictatorship in power from
as 1964 to 1985 as well. Political liberalism
did not necessarily follow economic liberalism.
Businessmen with access to power often gave lip
service to liberalism but acted in an anti-liberal
manner.
This journal is especially happy to
publish studies by Brazilian economists and
historians dealing with subjects outside the
Latin world. Bruna Cataldo de Andrade provides
us with an evaluation of the thinking of Edith
Primrose, a United States economist active
during the 1950s. Primrose´s contribution, the
Resource Based View of the firm, challenged
the classical notion of value creation in the firm.
Her ideas became popular a generation after
her writing and continue to influence economic
theory.
As always, we look forward to comments
and criticism.
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Uma sociedade vista por suas hipotecas,
Campinas, 1865-18741
A Society Seen Through Its Mortgages:
Campinas, 1865-1874

Maria Alice Rosa Ribeiro2*

Faculdade de Ciências e Letras/UNESP
mariaalicerosaribeiro@gmail.com

Maria Aparecida Alvim de Camargo Penteado3**

Professora de História do Ensino Oficial do Estado de São Paulo
maacpenteado@yahoo.com.br

Resumo
O artigo tem por objetivo analisar o crédito por meio das escrituras públicas de empréstimo a juros com obrigações hipotecárias
no município de Campinas, de 1865 a 1874. A análise gira em torno do mercado de hipotecas: valores emprestados, juros, prazos e
garantias dadas pelos devedores aos credores. Para tanto se utilizaram os dados do registro geral de hipotecas constantes no livro
denominado - Livro n. 2.- ‘Inscripção Especial de Hipotecas’. Procuramos complementar a análise nominal de credores e devedores
com informações de outras fontes primárias, a fim de elucidar quem eram os indivíduos presentes nas escrituras de contratos de
hipotecas - a origem e o destino do capital-dinheiro em circulação no sistema de crédito hipotecário.

Palavras-chave: Hipotecas, crédito, economia cafeeira, Campinas. - N16; H81.
Abstract
The article aims at analyzing credit based on notarial deeds on loans, pledged by public mortgage, in the county of Campinas,
Province of São Paulo, from 1865 to 1874. The analysis concentrates on the mortgage market: values of the loans, interest rates,
terms, and real property collaterals offered by the debtors to the creditors. The information is based on the general mortgage register
- Book n. 2 – denominated ‘Inscripção Especial de Hipotecas’. We have complemented the nominal analysis of creditors and debtors
with information from other primary sources, such as almanacs, wills, post mortem inventories, in order to clarify the origins and
destination of the loans.

Keywords: Mortgage, credit, coffee economy, Campinas.

1 Artigo recebido em 07/06/2017. Aprovado em 05/07/2018
2 *Professora Faculdade de Ciências e Letras/UNESP- Campus Araraquara, aposentada, e
Pesquisadora Colaboradora do Centro de Memória UNICAMP.
3 **Professora de História do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, aposentada, e Historiadora.
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Uma sociedade vista por suas hipotecas, Campinas, 1865-18741 A Society Seen Through Its Mortgages: Campinas, 1865-1874

Um sítio no bairro do Piratingui, uma parte de sítio pro-indiviso no sítio denominado Jerová no
distrito da freguesia de Santa Bárbara, uma crioulinha de seis meses, 30 escravos e 11 bestas arreadas.
(Denominação do imóvel dado em garantia da Escritura Pública de Hipoteca, nº de ordem 68, datada de
26/09/1869, Livro 11, p. 18v.)

Introdução

N

o dia 20 de agosto de 1868, o juiz de direito da comarca de Campinas abriu o Livro n. 2 para
iniciar o registro das escrituras públicas de hipotecas. No termo de abertura, ele definiu o
objetivo do livro, que, naquele momento, começava a ser utilizado1.

Servira presente Livro Nº 2 do verso desta folha em diante para a inscrição especial nos termos do
Artigo 26 do Regulamento, e Decreto Nº 3453 de 26 de abril de 1865 – suas folhas vão por mim numeradas
e rubricadas com a minha rubrica que diz - SªBnº - e terá no fim encerramento onde declaro o Nº de folhas.
Campinas, 20 de agosto de 1868. O Juiz de Direito da Comarca – Vicente Ferreira da Silva Bueno.

O Decreto n. 3.453 de 26 de abril de 18652, referido pelo juiz de direito da Comarca de Campinas, tratou do regulamento para a execução da Lei n. 1.237, de 24 de setembro de 18643, que reformou a
legislação hipotecária. O Livro n. 2, denominado de Inscrição Especial de Hipotecas, por nós estudado
neste artigo, reflete com grande fidelidade as determinações do artigo 26 do decreto, quanto ao objeto
a ser escriturado - Inscripção especial - destinado para a inscrição das hipotecas especiais ou especializadas; e, quanto à forma do registro:
Cada inscripção terá a largura do verso de uma folha, e mais a face da folha seguinte. Este espaço
será dividido em duas partes iguaes, das quaes uma, que occupará toda a largura do verso da folha antecedente, será riscada por linhas perpendiculares necessárias para formar tantas colunas quantos são os requisitos
da inscripção (art. 218) e a outra parte, que occupará face da folha seguinte, ficará em branco para nella se
lançarem as averbações (Decreto n. 3.453 – de 26 de abril de 1865, Art. 26, p.110)4.

A leitura do Decreto n. 3.453 nos permite observar que seu intuito era estabelecer de forma
clara e precisa as regras escriturais e cartorárias, para efetuar o registro geral de hipotecas, tornando-o
abrangente, uniforme e padronizado. Para tanto, o capítulo VII, por exemplo, que tratava da inscrição das hipotecas especiais ou especializadas, em seu primeiro artigo 218, determinava 12 requisitos,
distribuídos em 12 colunas, necessários para o registro5. Para garantir esses requisitos, especificava o
emprego de livros impressos padronizados e disponíveis a todas as comarcas do Império6 e também
1 Os livros denominados de INSCRIPÇÃO ESPECIAL DE HIPOTECAS compõem o acervo documental pertencente ao Cartório de Registro de Título e
Documentos, CRTD, preservado no CMU. Esse acervo foi constituído, por meio da custódia dos documentos feita pelo Fórum da Comarca de Campinas
ao CMU. Para este artigo utilizamos o livro classificado como: S3, IH, L11 1868-1875 - Inscripção Especial de Hipotecas - 200 folhas aberto em
20/08/1868. Centro de Memória Unicamp.
2 Pelo Decreto n. 3.453, Regulamento Hipotecário, o registro geral deveria ser instalado três meses depois da data do regulamento (26/04/1865, ou
seja, em 26/07/1865). Em Campinas, o termo de abertura do livro n. 2, prescrito no decreto como um dos livros do registro geral, ocorreu somente três
anos e quatro meses após a data prevista. Enquanto o registro não era feito no livro, foi provisoriamente feito em cadernos legalizados, conforme o
artigo 15 do regulamento. Disponível em:http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899.
3 Disponível em: http://legis.senado.leg.br/legislacao.
4 Assina o decreto Francisco José Furtado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça, que é
rubricado pela Sua Majestade, o Imperador, que ordena observar o regulamento.
5 As colunas eram: 1º Número de ordem; 2º Data; 3º Nome, domicílio e profissão do credor; 4º Nome, domicílio e profissão do devedor; 5º O título, sua
data, e o nome do Tabelião que o fez; 6º Valor do crédito, ou sua estimação ajustada pelas partes; 7º Época do vencimento; 8º Juros estipulados; 9º Freguesia em que é situado o imóvel; 10º Denominação do imóvel se for rural; a rua e o número se o imóvel for urbano; 11º Os característicos do imóvel; e
por fim, 12º Averbações (Decreto n. 3453, de 26 de abril de 1865, Artigo 26, p.134-135).
6 Os livros eram N. 1 Protocolo; N.2 Inscripção especial; N.3 Inscripção geral; N. 4 Transcripção das transmissões; N. 5 Transcripção dos ônus reaes;
N.6 Transcripção do penhor de escravos; N. 7 Indicador real; N. 8 Indicador pessoal. Isentos do selo à exceção do N.1 Protocolo (Decreto n. 3.453, 26
de abril de 1865, p. 108)
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definia os responsáveis pelo registro geral: os oficiais encarregados e os tabeliães especiais designados
pelos Presidentes das Províncias, indicados com base em informação prestada pelo Juiz de Direito. Tais
tabeliães, sujeitos aos Juízes de Direito, recebiam designação especial para se distinguirem dos demais
– “oficiais do registro geral” –, auxiliados por escreventes juramentados, denominados “sub-oficiais”,
quantos necessários fossem para a realização do serviço do registro geral. O decreto deixa claro que a
instalação do registro geral implicava a cessação do registro de hipotecas até então realizado.
Figura 1- Inscrição especial de hipotecas,1872

Fonte: S3, IH, L11 1868-1875 - Inscrição Especial de Hipotecas. CMU. n. de ordem 196, p.68v.,10/07/1872.

Figura 2 – Inscrição especial de hipotecas, 1872

Fonte: S3, IH, L11 1868-1875 - Inscrição Especial de Hipotecas. CMU. n. de ordem 204, p.80v.,19/10/1872
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Figura 3 – Inscrição especial de hipotecas, 1869

Fonte: S3, IH, L11 1868-1875 - Inscrição Especial de Hipotecas. CMU. n. de ordem 146, p.44v.,

23/12/1869]

Por ora três questões nos assaltam: o que são as hipotecas convencionais especiais ou especializadas? Qual o significado da lei de reforma da legislação hipotecária? Quais as questões sociais, econômicas e culturais que marcam as circunstâncias daquele momento, que, de alguma forma, influenciaram
a edição da lei e do respectivo decreto de regulamentação?
A Lei n. 1.237, que reformou a legislação hipotecária em 24 de setembro de 1864, definia que
as hipotecas seriam reguladas pela lei civil, e não pelo Código Comercial1, ficando revogadas as disposições relativas à hipoteca de bens de raiz do referido código. Logo, as hipotecas seriam legisladas
exclusivamente pela lei que a reformulava e pelo decreto que a regulamentava. A lei de reforma hipotecária distinguia as hipotecas especiais ou convencionais das gerais ou legais, as quais eram privativas
de menores, interditos e de mulheres casadas. O livro por nós analisado, n. 2, contém o registro das inscrições das hipotecas convencionais especializadas, que contempla o universo da população masculina
adulta, e parte da população feminina adulta, mulheres solteiras e viúvas.
1 Promulgado pela Lei n. 556 de 25 de junho de 1850.
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Além de estabelecer o registro geral de hipotecas, guardando ordem e disciplina burocrática e
cartorial, a legislação (Lei n. 1.237 e o Decreto n. 3.453) revela um sentido maior: impulsionar o mercado de crédito para a agricultura e evidencia a preocupação em garantir o cumprimento dos contratos
e facilitar a execução, no caso do não pagamento, ou pelo menos não impedir. Isso porque, uma das
queixas dos credores era a dificuldade de cobrar as garantias, quando do não pagamento das amortizações e dos prêmios2. Em resposta à queixa dos credores, a Lei n. 1.237, no seu artigo 14, 2º parágrafo,
determinava a anulação do privilégio das fábricas de açúcar e de mineração, estabelecido pela Lei n. 46
de 30 de agosto de 1833. Por essa lei, as minerações, as fábricas de açúcar e as lavouras de cana não
poderiam ser executadas por dívidas, uma vez que suas partes– máquinas, escravos maiores de 14 anos
e escravas maiores de 12 anos, bois, cavalos, e todos os móveis - não eram passíveis de desmembramentos. No artigo seguinte, a lei previa a possibilidade de renúncia do benefício por acordo entre o devedor
e o credor em contratos de hipoteca legal.
Essa legislação hipotecária surgiu em meio à crise financeira ou ao pânico de 1864, apesar
de as condições comerciais terem sido favoráveis entre 1859 e o início de 18643, em setembro deste
ano eclodiu a crise comercial, que, segundo Peláez e Suzigan (1981, p. 104), foi “a mais profunda do
Brasil no século XIX”. Alguns autores, entre eles Pacheco (1973), Peláez; Suzigan (1981) e Schulz
(2013), sustentam que a crise foi desencadeada pela política monetária severamente restritiva, adotada
na legislação de 1860, diante da perspectiva negativa de queda dos preços e do volume das exportações
em função da Guerra da Secessão no nosso principal importador. Essa política de contração monetária
mostraria seus impactos na “crise Souto”.
A casa bancária J. Alves Souto & Cia4, que deu nome à crise, foi a primeira a suspender seus
pagamentos em setembro de 1864, sendo acompanhada por mais cinco casas bancárias, e seus efeitos
rapidamente se alastraram. Para evitar maior número de falências, o governo, por meio do Banco do
Brasil, autorizou emissões em volume superior ao dobro do fundo disponível legal e suspendeu a conversão das notas em metal. Assim, o Banco do Brasil passou a emitir notas sem conversibilidade como
moeda legal.
Além da “crise Souto”, dois outros acontecimentos afetaram os mercados de trabalho e de capital: a abolição da escravatura nos Estados Unidos, em 1865, e a eclosão, em março de 1864, da Guerra
do Paraguai, após a invasão do Mato Grosso pelas tropas de Lopes. O primeiro expôs a incapacidade
da principal potência escravista do século XIX em sustentar o trabalho escravo na plantation algodoeira
e tabagista daquele país. No Brasil, a extinção da escravidão norte-americana abalou as certezas na
continuidade da instituição. Restaram, como únicas economias escravistas do mundo, Brasil e Cuba. O
outro acontecimento abalou as finanças públicas, por conta dos desdobramentos da guerra que tornaram
crescentes as exigências de recursos monetários e de recrutamento de soldados, inclusive entre os escra
2 Até recentemente, a historiografia assumia como incontestável a dificuldade dos credores em executar as garantias. Schultz (2013, 91) afirma que o
Código Comercial de 1850, “não defendia os direitos dos credores”, mas ele próprio reconhece o esforço da historiografia em rever tal assertiva, cita,
como exemplo, o trabalho de Almico (2009). Aqui citado: Almico, 2015.
3 Schulz considera que ocorreu um boom econômico entre 1850 e a crise Souto, graças à liberação dos recursos do comércio africano de escravos que
ajudaram a promover a expansão da cafeicultura. A abolição do tráfico internacional de escravos levou antigos traficantes e comerciantes de escravos a
redirecionar suas riquezas a outros negócios, tais como, cultivo e comércio de café, ferrovias, bancos e casas bancárias, imóveis e ao comércio interno
(interprovincial) de escravos (Schulz, 2013, 17). Os últimos cinco anos de comércio internacional de escravos representaram um dreno da balança
comercial de 33% das importações (Schulz, 2013, 57).
4 “O volume de depósitos na Casa Souto e nas casas que faliram era de 50.000 contos de réis. As perdas totais conjuntas foram da ordem de 54.000 mil
a 70.000 contos de réis” (Peláez; SUZIGAN, 1981, 105).
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vos1. Um conflito que se imaginava durar alguns meses, acabou por se prolongar por seis longos anos.
É dentro desse quadro que se insere a legislação hipotecária com o propósito de atender o
imperativo de adicionar liquidez no mercado e melhorar as condições de financiamento da agricultura.
O presente artigo “Uma sociedade vista por suas hipotecas” tem por objetivo analisar as escrituras públicas de empréstimo a juros com obrigações hipotecárias no município de Campinas por um
período de10 anos2. Pretende identificar os credores atuantes na oferta de empréstimos. Quem eram?
Que atividades exerciam? Que valores foram negociados, prazos e juros? Que garantias ou colaterais3
foram oferecidos pelos devedores? Pelo lado dos devedores, o estudo visa também identificar: quem
eram? Que atividades exerciam? Que setores da atividade econômica – agricultura, comércio, serviços,
indústria etc. – se beneficiaram com o acesso ao crédito? Tenciona comparar dois quinquênios, 18651869 e 1870-1874, no âmbito na nova legislação, com o intuito de verificar as diferenças no sistema de
crédito hipotecário e os seus significados. Entendemos que a análise de uma localidade permite lançar
luzes sobre o problema geral do crédito hipotecário e do próprio crédito. Enfim, o caso particular pode
ilustrar o todo.
Cabe um esclarecimento quanto à preparação dos dados para elaboração do artigo. Na montagem do banco de dados com as informações do Livro n. 2 foram transcritos aqueles registrados, sem
excluir qualquer informação. Entretanto, para realizar a análise, consideramos somente as escrituras de
hipoteca, cujos imóveis oferecidos em garantias se localizassem em Campinas e em Belém de Jundiaí
(Itatiba, desde 1877). Apesar de Jundiaí pertencer, para efeito do registro geral, à Comarca de Campinas, as hipotecas com imóveis situados naquele município foram excluídas4. A inclusão de hipotecas
com imóveis no termo de Belém de Jundiaí deve-se ao fato de a região conter extensões de fazendas
localizadas no Arraial dos Souzas, Joaquim Egydio e de Cabras5. Do universo de análise, eliminamos
também os títulos de arrendamento (dois contratos: um de 1873; e outro de 1874) com garantias em
imóveis agrícolas. Assim, trabalhamos com um número menor de escrituras públicas registradas no
Livro n. 2 para o período em tela, como pode ser observado na Tabela 1, que indica o total de escrituras
públicas de hipotecas registradas, no período entre 1865 e 1874 para Campinas.6

1 Segundo Anglo-Brazilian Times, 23 de junho de 1869, citado por Schulz (2013, 93), foram 7. 979, ou seja, quase 8.000 escravos que receberam liberdade para lutarem na guerra em substituição a seus donos.
2 Este artigo faz parte do projeto de pesquisa “Crédito e financiamento da economia cafeeira em Campinas, 1850 -1900”, desenvolvido pela autora,
Maria Alice Rosa Ribeiro, como Pesquisadora colaboradora no Centro de Memória Unicamp.
3 Colateral é pouco utilizado na língua portuguesa, sendo o termo empregado frequentemente na língua inglesa para as obrigações hipotecárias.
Kilbourne define no glossário de seu livro: “Collateral security note – A debt instrument that is secured by mortgage or pledge of collaterals; one of
many tautologies for which the law is famous” (Kilbourne, 1995, xv). “Mortgage – In Lousiana a right granted by a debtor to his creditor over real
property of the debtor for the securing of a debt. The mortgage entitles the creditor to have such property seized and sold to satisfy his claim in event the
debtor defaults”(Kilbourne, 1995, xvi).
4 Em 1873, a Comarca de Campinas abarcava os termos de Jundiaí e de Belém de Jundiaí, além de Campinas, como cabeça de comarca, segundo
o Almanak da Província de São Paulo de 1873 (p. 318). As escrituras com imóveis situados em São João do Capivari, Limeira, etc. também foram
eliminadas.
5 Essas localidades foram fundamentais para a expansão da cultura cafeeira em Campinas e abrigaram importantes fazendas de café, como mostra a
coleção Sesmarias, Engenhos e Fazendas (2016).
6 Para o período 1870-1874 retiramos uma hipoteca (n. de ordem 181) para evitar dupla contagem, pois havia sido judicialmente reformada (n. de
ordem 275).
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O artigo está dividido nos seguintes tópicos: 1. Mercado de crédito hipotecário, uma visão geral,
no qual serão apresentados os dados gerais: número de escrituras, valores totais, médios e por faixa de
valores, para os anos de 1865-1869 e 1870-1874; 2. Credores e devedores de hipotecas no período de
1865-1869. Nesse tópico analisamos nominalmente os titulares das escrituras de hipoteca para o primeiro quinquênio, dividimos em três partes nas quais apresentamos a profissão do credor e do devedor,
considerando os itens: origem, localidade de atuação, valor emprestado, juros, prazos e garantias; e
as relações entre os credores e devedores. No tópico seguinte, procedemos da mesma forma que no
anterior, agora em relação ao período de 1870-1874. Por fim, as conclusões sintetizam as principais
características do funcionamento do crédito hipotecário em vigor durante os dez anos em Campinas.
Este é o primeiro estudo sobre crédito hipotecário para Campinas realizado com base nas informações extraídas do - Livro n. 2 - Inscripção Especial de Hipotecas. Esperamos, assim, que suscite
críticas e sugestões e estimule novas pesquisas e interpretações.

1. Campinas, o mercado de crédito hipotecário: uma visão geral
Durante a segunda metade do século XIX, Campinas passou por profundas mudanças em razão
da transição da economia açucareira para a cafeeira; da chegada dos primeiros imigrantes, 30 anos
antes da grande imigração subsidiada7; da chegada das ferrovias, Cia Paulista de Estradas de Ferro
(1872) e Cia Mogiana de Estradas de Ferro (1872/1873); e da instalação dos primeiros estabelecimentos
industriais para a produção de máquinas de beneficiamento, instrumentos agrícolas, materiais para a
construção civil e de bens de consumo leve (Bianconi, 2002, Camillo, 1998, Costa; Hernandes; Lima,
1990, Lapa, 1996). O desenvolvimento de novas atividades nas fazendas, no comércio, na indústria, nos
serviços e nos meios de transporte exigia necessariamente o aumento da oferta de dinheiro, de crédito
para o custeio e o investimento em novas oportunidades.
Entendemos ter sido o empréstimo hipotecário umas das formas em vigor de obtenção de dinheiro e, talvez, a menos empregada, até a reforma da legislação hipotecária de 1864; e, provavelmente,
o cenário não tenha se alterado significativamente nos anos seguintes. Formas de crédito informal, baseadas exclusivamente na confiança, sem registro por escrito, apenas verbal, eram raras, mas existiam
e acabavam aparecendo de algum modo no arrolamento do inventário do credor e do devedor8. No in
7 A região de Campinas recebeu os primeiros colonos, entre 1852 e 1854, para os trabalhos da lavoura cafeeira (Ribeiro, 2010, p.103-108).
8 Por vezes, nos testamentos, também apareciam dívidas ativas e passivas. Como foi o caso do de Domingos Teixeira Vilela (1785), que declarou no
testamento que tinha um crédito a receber no valor de 72$000 (setenta e dois mil réis) de um morador de Sabará, MG, José da Silva Barros, com quem
negociava. Declarou também que o morador de Natividade, Comarca de Goiás, João Pereira Passos, lhe devia 40$000 (quarenta mil reis) por crédito.
(Livro de Óbitos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição v. 1, junho de 1774 a setembro de 1806, p 24 e 24v.). Disponível em: https://www.familysearch.org. Acesso em 05 out.2013. Transcrito por Maria Aparecida Alvim de Camargo Penteado.
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ventário do credor, nas primeiras declarações, a meeira ou os herdeiros ou mesmo o inventariante fazia constar as dívidas ativas (o que terceiros deviam) do inventariado. Algo parecido ocorria
no inventário do devedor: assim que a família providenciava os trâmites do inventário, os credores
acorriam a declarar as dívidas passivas do falecido. Nos inventários, observamos a predominância dos
famosos “vales”, documento que registrava a importância do débito, o prazo, os juros e os nomes do
credor e do devedor e a assinatura de reconhecimento da dívida pelo devedor. Normalmente, os “vales”
substituíam os registros públicos. Na verdade, eles eram documentos de transação privada que envolviam diretamente duas pessoas com algum relacionamento de parentesco, amizade ou meramente um
conhecimento difuso por habitar a mesma cidade ou a vizinhança dos sítios e das fazendas1. Outro tipo
de crédito, um dos mais empregados nas transações cotidianas, era o crédito comercial. Essa forma de
crédito tornava as operações comerciais mais rápidas, diante da falta de dinheiro para custear as despesas do dia a dia, principalmente em economias agrícolas em que o fluxo de renda circulava em função
da venda das safras de café, açúcar, algodão, cereais etc. O comerciante fornecia a mercadoria para o
consumidor, mediante a abertura de uma conta de débito (o “caderninho” ou “caderneta”) em que se
parcelava a dívida ao longo do tempo ou até a liquidação por ocasião da comercialização da safra. O
comissário de café atuava como um emprestador de recursos monetários, adiantando ao produtor até o
momento da venda da safra depositada nas casas comissárias da cidade de Santos. A importância desses instrumentos de crédito e de empréstimos de dinheiro a prêmio fornecido por particulares crescia
à medida que Campinas não possuía instituições bancárias e a economia cafeeira se expandia2. Apesar
de serem os “vales” e os créditos comerciais os mais empregados nas transações de crédito, as fontes
documentais com seus registros são dispersas, o que torna difícil avaliar a dimensão desse mercado.
Distintamente ocorre com o crédito hipotecário, pois, após o estabelecimento do registro geral,
que reuniu as escrituras públicas em livros específicos, se tornou mais fácil analisar e dimensionar seu
mercado. Porém, uma dificuldade persiste: não é possível aferir a real participação do crédito hipotecário no mercado de crédito como um todo.
Assim, nossa análise gira em torno do mercado de hipotecas em si, com base em uma única fonte - o Livro n. 2. Procuramos complementar a análise nominal de credores e devedores com informações
extraídas de outras fontes, tais como: almanaques, inventários, testamentos, periódicos e site (genealogia, familysearch, arquivos), para melhor elucidar quem eram os indivíduos presentes nas escrituras.
Na Tabela 2, podemos avaliar o que representou o mercado em termos de quantidade de empréstimos hipotecários realizados nos 10 anos estudados. Em média, foram realizados 22,8 contratos por
ano, envolvendo um valor médio anual de 643:434$788 (seiscentos e quarenta e três contos, quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito réis).

1 Sobre os “vales”, o estudo sobre Francisco Egydio de Sousa Aranha mostra que a participação das dívidas ativas no seu patrimônio era de 20, 82%,
bastante expressiva para a década de 1850. Dos 56 contratos, 45 eram “vales”; as escrituras de hipotecas foram apenas 4, entretanto com valores
maiores (Ribeiro, 2015 a, p. 22, 32-36).
2 O primeiro estabelecimento bancário a se instalar em Campinas foi a filial da Mauá e Cia em 1872 (Lune; Fonseca, 1872, 325).
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Os dados da Tabela 2 representam as transações de empréstimos a juros com obrigações hipotecárias que participaram do sistema de crédito para o financiamento do desenvolvimento de Campinas
daqueles anos3. De 1865-1869 a 1870-1874, o número de hipotecas passou de 105 para 123, ou seja,
houve um aumento de 117%; e o valor dos empréstimos foi além de 2.221:040$832 (dois mil, duzentos e vinte um contos, quarenta mil e oitocentos e trinta e dois réis) para 4.213:307$047 (quatro mil,
duzentos e treze contos, trezentos e sete mil e quarenta e sete réis), ou seja, um aumento de 189,7%.
Entretanto, os dados do crescimento de Campinas, como já mencionamos, foram significativos. Em
termos demográficos, a população livre teve um crescimento bastante expressivo - 292,7% -, enquanto
a população escrava cresceu menos - 167,9% -, sob a restrição do tráfico africano e do crescimento natural; e o crescimento populacional total foi de 221,1% entre 1854 e 1874, como se verifica na Tabela 3.

3 Como mencionamos, o sistema de crédito em vigor na sociedade campineira era mais complexo, envolvendo uma gama de modalidades e arranjos
entre os indivíduos.
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Não só o crescimento demográfico foi excepcional naqueles anos como também a expansão
dos negócios ligados à economia cafeeira, ao transporte, ao comércio e à indústria (Bianconi, 2002,
Camillo, 1998). O desenvolvimento daqueles anos nos leva a acreditar que o sistema de crédito não se
resumia ao hipotecário.
Um elemento capaz de dimensionar a participação do crédito hipotecário no processo de desenvolvimento da economia e da sociedade campineiras no período é o número de capitalistas que operavam na praça de Campinas. Segundo a junta nomeada pela Câmara Municipal da cidade de Campinas
para classificar os contribuintes do imposto para as obras da Matriz Nova da Freguesia da N. S. da
Conceição, existiam 57 indivíduos classificados como capitalistas1, ou seja, emprestadores de capital
a prêmio (Gazeta, 1872, 2). De acordo com o montante de dinheiro emprestado foram definidas seis
classes de capitalistas, para efeito da cobrança da contribuição, descritas na Resolução nº 27 aprovada
pela Assembleia Provincial de São Paulo:
a 1ª classe compreenderá os que derem dinheiro a premio, de 10:000$000 a 20:000$000. A 2ª, os de
20:000$000 a 50:000$00. A 3ª, os de 50:000$000 a 100:000$000. A 4ª, os de 100:000$000 a 200:000$000. A
5ª, os de 200:000$000 a 400:000$000. A 6ª, os de 400:000$000 a mais. (São Paulo, 1872, 55)

Um exercício hipotético nos leva a concluir que, se cada um dos 57 capitalistas emprestasse o
valor anual de 10:000$000 (dez contos de réis), ou seja, valor mínimo da classificação, em dez anos
teríamos 5.700:000$000 (cinco mil e setecentos contos de réis), quantia não diferente do total do crédito
hipotecário que totalizava 6.434:347$879 (seis mil,quatrocentos e trinta e quatro contos, trezentos e
quarenta e setecentos mil, oitocentos setenta e nove réis). Logo, se adicionássemos ao crédito hipotecário o crédito ofertado pelos capitalistas classificados como contribuintes para as obras da catedral (Matriz Nova), a sociedade campineira receberia uma injeção de crédito no valor de 12.134:347$879 (doze
mil, cento e trinta e quatro contos, trezentos e quarenta e sete mil e oitocentos e setenta e nove réis) em
dez anos. Ou seja, o crédito hipotecário representou uma parcela do crédito na sociedade campineira.
De volta à Tabela 2, podemos extrair informações sobre a distribuição das hipotecas por faixas
de valores para os dez anos. Destacamos duas delas: acima de 10:000$000 (dez contos de réis) e abaixo
de 9:999$999 (nove contos, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove réis). A
análise mostra que há uma desigualdade na distribuição dos recursos aplicados em hipotecas: 71% delas
absorviam tão somente 7% do valor monetário disponível para empréstimos hipotecários, enquanto
29% das hipotecas absorviam 93% do valor.
Para cada período de análise - 1865-1869 e 1870-1874 -, podemos observar o perfil da distribuição dos empréstimos hipotecários por faixas de valores. As Tabelas 4 e 5, referentes ao primeiro
período, e as Tabelas 6 e 7, referentes ao segundo, mostram a distribuição e a participação dos valores
das faixas inferiores e superiores no total de hipotecas e no valor total dos empréstimos hipotecários.
Para o período 1865-1869, vemos que 60% das hipotecas estão distribuídas nas três primeiras
faixas de valores de 100$000 (cem mil réis) a menos de 3:000$000 (três contos de réis). Em termos
1 Dos capitalistas arrolados em cada uma das seis classes pela junta da Câmara de Campinas alguns figuravam nos registros de inscrição especial de
hipotecas, como credores e devedores.
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de valores, as 63 hipotecas consumiram apenas 3.2% dos valores totais dos créditos hipotecários realizados naquele quinquênio. O empréstimo hipotecário mais baixo realizado no período foi no valor de
150$000 (cento e cinquenta mil réis). Para se ter um parâmetro de comparação, em 1869, o preço médio
nominal de escravo produtivo de idade entre 15 e 40 anos, sem doença e sem deficiência física era igual
a 2:010$000 (dois contos e dez mil de réis) (Ribeiro, 2017, 112). Os empréstimos realizados nas três
primeiras faixas, com exceção da última, não poderiam comprar um único escravo produtivo. Outro
valor de referência em 1869 seria, por exemplo, uma casa padrão simples, pertencente a Manuel José
Gomes (pai de Carlos Gomes), Maneco Músico, na cidade de Campinas, que foi avaliada no inventário
em 1:600$000 (um mil conto e seiscentos mil réis) (Nogueira, 1997, 80).

Para compor a Tabela 5, escolhemos cinco faixas com os maiores valores de empréstimos hipotecários e verificamos a concentração dos recursos em sete escrituras de hipotecas que absorviam
68% dos valores alocados em empréstimos hipotecários. O maior número de hipotecas ocorre na faixa de 100:000$000 (cem contos de réis) a menos de 200:000$000 (duzentos contos de réis), na qual
quatro hipotecas atingem uma participação de 23,5% do total do valor dos empréstimos. Na faixa de
200:000$000 (duzentos contos de réis) a menos de 300:000$000 (trezentos contos de réis), duas hipotecas absorviam 21% dos recursos alocados no crédito hipotecário. Por fim, uma única hipoteca era
responsável por açambarcar 24% dos créditos com obrigação de hipotecas. Voltaremos a discutir esse
caso, quando tratarmos dos credores e dos devedores.
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Já para o período 1870-1874, a Tabela 6, que apresenta as faixas de valores inferiores de
empréstimos hipotecários, permite verificar, para as três primeiras faixas, uma queda na participação
das hipotecas, o que era esperado, pois ao longo do tempo os recursos demandados por empréstimo
elevaram-se e/ou sofreram o impacto da elevação dos preços1. Temos, assim, que, na primeira faixa de
100$000(cem mil réis) a menos de 3:000$000 (três contos de réis), havia apenas 29% das hipotecas,
enquanto no período de 1865-1869, encontramos que 60% das hipotecas estavam concentradas nessa
faixa. Na faixa inferior de 100$000 (cem mil réis) a menos de 1:000$000 (um conto de réis), para o
período de 1870-1874, há apenas 7,3 % das hipotecas, enquanto, no período anterior, essa faixa concentrava 30,5% das hipotecas. Isso mostra que a sociedade enriqueceu e a demanda por empréstimos
foi canalizada para valores mais elevados e, obviamente, pode ter havido alguma elevação dos preços
de um quinquênio para outro.

1 Sobre a inflação não há entre cronistas e historiadores o registro de elevação de preços no período analisado. A primeira grande explosão de preços
irá ocorrer nos anos finais do século XIX, entre 1889 e 1893. O índice de preços de Catão (1992, p.519-133) mostra que, entre 1871 e 1888, os preços
caem em média 1% ao ano e, entre 1889 e 1893, dobram, crescendo em média 16% ao ano.
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Para as faixas de valores superiores, conforme ilustra a Tabela 7, o número de hipotecas dobrou:
passou de 7 a 14 de um período para outro. Os valores contratados passaram de 1.510:198$051 (um mil,
quinhentos e dez contos,cento e noventa e oito mil e cinquenta e um réis) (1865-1869) a 3.110:171$865
(três mil, cento e dez contos, cento e setenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco réis)(1870-1874),
um aumento de 206%, superior ao verificado no valor total negociado entre os dois períodos, que foi de
190%. As 14 hipotecas representavam 11% do total e absorviam 74% dos valores hipotecários.

Quanto aos prazos, as hipotecas do período de 1865-1869 tinham em média prazo de dois anos
para sua liquidação e o valor médio por hipotecas de 21:894$072 (vinte e um contos, oitocentos e noventa e quatro mil e setenta e dois réis).
Na Tabela 8, é possível verificar que 71% das hipotecas dispunham de seis meses a um ano e
dois meses para quitação – prazo inferior ao médio - e absorviam apenas 1/5 do valor médio total. Já os
empréstimos com valores médios mais elevados, os devedores dispunham de poder para negociar prazos mais alongados, de quatro a seis anos. Para o quinquênio seguinte, 1870-1874, o prazo médio para
quitação elevou-se para três anos e três meses, assim como o valor médio passou a 34:378$551 (trinta e
quatro contos, trezentos e setenta e oito mil quinhentos e cinquenta e um réis). No entanto, o que mais
chama a atenção é que houve um alongamento dos prazos para 14 anos e 15 anos. Percebemos que, no
período de 1865 a 1869, o prazo máximo era de seis anos, e apenas 19 hipotecas gozaram de prazos
médios de quatro a seis anos, ao passo que, entre 1870 e 1874, 26 hipotecas obtiveram prazos médios
de quatro anos a mais. O grande diferenciador nos prazos e nos valores negociados, no último intervalo,
foi o ingresso do Banco do Brasil no mercado campineiro, que, por meio de sua carteira hipotecária,
disponibilizou empréstimos mais elevados, prazos alongados e taxas de juros equivalentes à metade das
praticadas no mercado. Mais adiante vamos comentar a atuação desta instituição bancária.
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Quanto aos juros, a Tabela 9 mostra que o juro de 12% ao ano dominou nos dois períodos,
entretanto, enquanto, no primeiro intervalo, havia maior incidência, -mais de 86% das hipotecas eram
negociadas com prêmios sobre o capital emprestado de 12% a mais sem contabilizar a capitalização
semestral ou anual -; no segundo período, graças à atuação do Banco do Brasil, por meio de sua carteira
de hipotecas ocorreu uma queda.

Uma vez visto de forma geral o mercado de hipotecas de Campinas, por meio dos valores emprestados, do número total de hipotecas e por faixas de valores, prazos e juros, podemos concluir que
as escrituras de hipotecas no intervalo 1865-1869 concentravam 2/3 nas faixas de valores inferiores,
enquanto, no período seguinte 1870-1874, apenas 1/3. Uma proporção de 7% das hipotecas absorveu
68% dos valores monetários destinados aos empréstimos hipotecários em 1865-1869; para o intervalo
seguinte, 1870-1874, a participação elevou-se para 11% das hipotecas, que consumiram 74% dos recur28
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sos do crédito hipotecário. Com respeito aos prazos e aos juros, notamos que os prazos de liquidação
dos débitos hipotecários eram em média de dois anos no primeiro intervalo e de três anos e meio no
segundo, logo, de um período ao outro, houve um pequeno alongamento nos prazos. Os juros permaneceram em torno de 12% a mais, 15% e 18% ao ano, sem levar em conta a capitalização semestral ou
anual. Já no intervalo de 1870-1874, houve uma pequena queda no número de hipotecas negociadas a
juros de 12% ao ano e superiores, em virtude da participação do Banco do Brasil no mercado hipotecário de Campinas, como já mencionado.
Quanto às garantias das 105 hipotecas do primeiro quinquênio, 39 forneceram imóveis rurais
como colaterais, que totalizavam o valor de 1.799:178$166 (um mil setecentos e noventa e nove contos, cento e setenta e oito mil, cento e sessenta e seis réis), ou seja, 81% do valor de todas as escrituras
públicas de hipotecas. Das escrituras hipotecárias com garantias rurais, 74% ou seja, 29 incluíam, ao
lado das fazendas, plantações, benfeitorias diversas e semoventes, os escravos, resultando que a participação dessas escrituras no valor total era de 68%, ou melhor, 1.509:094$640 (um mil quinhentos
e nove contos, noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta réis). Logo, os contratos hipotecários com
colaterais escravos eram os de valor mais expressivos no mercado de crédito hipotecário em Campinas.
O total de escravos hipotecados atingiu o contingente de 1.096 cativos de ambos os sexos, de diversas
idades e origem.
No quinquênio seguinte, 1870-1874, as escrituras com colaterais rurais totalizaram o valor de
2.332:602$829 (dois mil trezentos e trinta e dois contos, seiscentos e dois mil, oitocentos e vinte nove
réis) e resultaram em uma participação de 55,4% do valor total do crédito hipotecário. Em parte, essa
queda foi compensada pelo crescimento dos contratos nos quais foram negociadas garantias de natureza
rural e urbana (imóveis, prédios, casas, terrenos localizados na cidade). Esses contratos cresceram de
327:785$636 (trezentos e vinte sete contos, setecentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e trinta e seis
réis) para 1.244:439$347 (um mil duzentos e quarenta e quatro contos, quatrocentos e trinta e nove mil e
trezentos e quarenta e sete réis), dobrando a participação no valor total do crédito hipotecário, passando
de 15% para 30% de um quinquênio para outro. Assim como, também, as escrituras hipotecárias negociadas exclusivamente com garantias urbanas cresceram e passaram de 4% a 15%, de um quinquênio
a outro. Podemos concluir que, provavelmente, ocorreu uma diversificação da natureza da riqueza dos
tomadores de empréstimos. Justamente, na década de 1870, teve início um movimento de ocupação
da cidade por residências mais nobres, mansões e palacetes, refletindo o enriquecimento, principalmente, dos cafeicultores. O interesse por questões culturais, não somente as religiosas, mas artísticas e
literárias, teatro, música, saraus literários etc. cresceu e a cidade atraiu cada vez maior contingente da
população. (Galzerani, 2016, Lapa, 1998 e Pupo, 1983).
Entre os quinquênios, as escrituras com escravos como colaterais mantiveram a participação de
80% no valor total do crédito hipotecário; e o número de escravos hipotecados passou de 1.096 para
1.6771.
Nos próximos tópicos 2 e 3, vamos aprofundar a análise dos credores e os devedores hipotecários, para conhecer os ofertantes e os demandantes de capital-dinheiro. Além disso, responder questões
1 Em um próximo artigo, vamos tratar exclusivamente dos colaterais, em especial, dos escravos hipotecados.
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relativas à natureza das atividades econômicas exercidas por ambos, a origem e o destino do
capital-dinheiro em circulação no mercado de crédito hipotecário. A escritura pública de empréstimo
hipotecário exprime uma relação de negociação entre interesses distintos dos emprestadores e tomadores de dinheiro a prêmio com garantia real. Revelar a forma como se construiu esta relação creditícia
é o objetivo dos próximos tópicos, que apresentam os indivíduos que estão por trás dos contratos de
crédito hipotecário, suas profissões, os setores econômicos em que atuam e a natureza de suas riquezas
patrimoniais1.

2. Credores e devedores de hipotecas no período de 1865-1869
2.1. Os credores
O primeiro elemento que queremos apontar é a presença de credores públicos e privados. A
Tabela 10 indica que há apenas uma única hipoteca, cujo credor era público, tratava-se da Tesouraria
da Fazenda Pública da Província de São Paulo. O título registrado era “sentença de especialização dada
pelo juízo dos feitos”, de 13 de fevereiro de 1867, no valor de 26:561$000 (vinte e seis contos e quinhentos e sessenta e um réis) com juros de 9% ao ano, sem prazo estipulado. O devedor Pedro José dos
Santos Camargo, lavrador em Campinas, recebeu a sentença judicial para o pagamento de seus débitos
para a tesouraria da fazenda pública e hipotecou sua propriedade, a Fazenda das Dores2, situada no
bairro do Atibaia. Após quatro anos da data da escritura, o credor deu quitação da hipoteca.
Já os credores privados eram dominantes, sendo que os dois principais exerciam atividades
de capitalistas, emprestadores de dinheiro a prêmio, e de negociantes, e juntos eram responsáveis por
93,65% dos valores alocados em empréstimos hipotecários. Fazendeiros, agricultores e lavradores eram
responsáveis por 4% dos valores dos contratos de empréstimos, embora a participação sobre o total de
hipotecas fosse de 16%. As ocupações ou ofícios artesanais, exercidos por trabalhadores e proprietários
de pequenas oficinas e fábricas estabelecidas na cidade de Campinas, tinham uma participação de 9%
no total de hipotecas e de 0,5% no valor total. Profissionais liberais, advogados, médicos e farmacêuticos e o coletor de impostos tinham uma pequena participação no mercado de crédito.

1 Nos últimos anos, historiadores econômicos têm se dedicado ao estudo do crédito hipotecário em algumas localidades. Esses trabalhos inspiraram o
nosso estudo, nos referimos a Marcondes (2002, 2016) e a Oliveira e Marcondes (2018).
2 Essa fazenda-engenho pertenceu ao Padre Diogo Antonio Feijó que a adquiriu em 1809. Depois do falecimento do regente Feijó, foi vendida, em
1843, para Joaquim José dos Santos Camargo, pai de Pedro José dos Santos Camargo. Em 1875, Pedro José dos Santos Camargo vendeu-a a Eliseu
Leite de Barros e José de Sousa Siqueira e, mais tarde, passou para Pedro Américo de Camargo Andrade (Pupo, 1983, 128 e 202).
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2.2. Os devedores
Quanto aos devedores hipotecários de 1865-1869, a Tabela 11 nos mostra as principais profissões exercidas pelos demandantes de empréstimos. Como era de se esperar em uma sociedade marcadamente voltada à produção agrícola para a exportação e para mercado interno, os principais tomadores de
empréstimos eram os agricultores, os fazendeiros e os lavradores: 42% das hipotecas e 94% dos valores
do crédito hipotecário. A participação de negociantes era bastante inferior, assim como a de artistas,
artesãos, fabricantes e proprietários, demonstrando a presença de uma incipiente economia urbana em
seus primeiros passos. Como proprietários, foram registrados moradores da cidade que exerciam ofícios
diversos e eram possuidores de um imóvel. Uma única proprietária com imóvel rural foi registrada, porém, ela residia em São Paulo e possuía, talvez por herança, uma parte do sítio Cachoeira e dez escravos
que foram dados em garantia à hipoteca no valor de 6:586$990 (seis contos, quinhentos e oitenta e seis
mil e novecentos e noventa réis) ao credor, que constava como negociante, Bernardo Gavião, Ribeiro
& Gavião, estabelecido em São Paulo.
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2.3. Relações entre credores e devedores
Neste item pretendemos analisar em conjunto e nominalmente alguns casos mais expressivos de
relações entre credores e devedores, com o propósito de conhecer a rede de crédito em funcionamento
na sociedade escravista campineira.
Na análise dos credores capitalistas, seguindo a Tabela 12, é possível verificar a localidade,
onde atuavam e as suas participações no crédito hipotecário. Ao todo 30 hipotecas possuíam como
primeiro titular um credor com profissão capitalista e representavam 28,6% das hipotecas totais, mas
com uma participação no valor total do crédito hipotecário, que chegava a quase a metade do valor
monetário disponível para o crédito com garantias reais.
Chama a atenção um capitalista atuante no Rio de Janeiro, credor hipotecário de uma única
escritura pública, mas cujo valor era o maior já transacionado em Campinas, representando quase 24%
do valor total do crédito hipotecário. Esse credor era a Casa Comissária Teixeira Leite & Sobrinhos,
que tanto poderia ser classificada como capitalista ou negociante, mas, no registro, constava como
“capitalista”. Provavelmente, a identificação do credor como capitalista deva ser atribuída à relação
estabelecida, até aquele momento, entre a firma credora e o devedor, que não envolvia uma relação de
débito e crédito resultante da comercialização do café. A firma era uma importante casa comissária que
comercializava café, principalmente, com os fazendeiros do Vale do Paraíba, onde a família possuía
propriedades e fazendas de café. A Teixeira Leite & Sobrinhos foi fundada por Joaquim José Teixeira
Leite e seu irmão Francisco José Teixeira Leite, Barão de Vassouras, com sede na cidade do Rio de
Janeiro (Falci; Melo, 2012, 15-57). A escritura pública de hipoteca em pauta foi negociada entre a firma
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Teixeira Leite & Sobrinhos e o comendador Francisco Teixeira Vilela e sua mulher Maria Josefa da
Conceição Vilela, em 8 de abril de 1868, sendo prevista a quitação, com prazo de cinco anos, ou seja,
em 8 de abril de 1873. A taxa de juros acordada foi de 10% ao ano, prevendo sua elevação para 12% ao
ano a partir de 1869. O devedor era um dos maiores cafeicultores de Campinas e a dívida contratada era
exorbitante, nunca antes observada no município: 524:861$573 (quinhentos e vinte quatro contos, oitocentos e sessenta e um mil quinhentos e setenta e três réis). Apesar de o devedor ser possuidor de uma
riqueza bruta enorme, o cumprimento do contrato dependeria, sobretudo, da sorte de boas safras, de
bons preços do café no mercado mundial e da boa saúde dos titulares. Entretanto, tanto o credor como o
devedor não contaram com a boa sorte. Como colateral, o comendador ofereceu a sua principal propriedade, a Fazenda Santa Maria, com 800 mil pés de café, todas as benfeitorias e máquinas e 250 escravos.
Duas cláusulas foram adicionadas ao contrato: uma referente à propriedade escrava, que determinava que os devedores se obrigavam a substituir, por escritura especial, os escravos quando estes
falecessem, visto que,na ocasião da formalização do contrato, o devedor não sabia se algum escravo
hipotecado falecera ou não. Outra cláusula era referente à comercialização do café, e determinava que
todo o café colhido na fazenda hipotecada deveria ser consignado à praça de Santos e à do Rio de Janeiro, para que os credores comercializassem por conta dos devedores, sendo o líquido do produto levado a
crédito em conta corrente do devedor. Por essa última cláusula, os credores tornavam-se os comissários
do café produzido pelo devedor.
Uma sucessão de infortúnios envolveu os negócios entre a Teixeira Leite & Sobrinhos e Francisco Teixeira Vilela e sua esposa. Em 1871, a firma comissária entrou em liquidação e, na sequência,
deu baixa ao contrato de hipoteca em seu nome, fazendo cessão de direitos aos seus credores: o Banco
Rural Hipotecário e o Banco do Brasil1. Assim, os devedores passaram a se relacionar com novos credores hipotecários, as instituições bancárias. Por essas vias indiretas, esses bancos passavam pela primeira
vez a atuar no mercado de crédito em Campinas. Dois anos depois da falência da Teixeira Leite & Sobrinhos, Francisco Teixeira Vilela faleceu repentinamente, deixando a família com um espólio insolvente,
as dívidas passivas eram maiores do que a riqueza patrimonial. O principal credor hipotecário, o Banco
Rural e Hipotecário, assumiu integralmente a execução dos bens hipotecados e a gestão da fazenda
Santa Maria, como forma de obter um fluxo de renda para saldar as dívidas. Outros bens do espólio,
fazendas e escravos, foram vendidos para dar quitação a todos credores, principalmente aos pequenos
credores não hipotecários (Ribeiro, 2015b, 550-565; Ribeiro, 2016,195-201).
Outra escritura de hipoteca com valor expressivo era de 114:011$870 (cento e quatorze contos, onze mil e oitocentos e setenta réis) e tinha como credor hipotecário um capitalista e negociante
residente em Santos, o comendador Antonio Ferreira da Silva. Nesta escritura de hipoteca nos defrontamos, novamente, com o problema da definição da profissão do credor - capitalista ou negociante? O
credor comendador Antonio Ferreira da Silva teve origem humilde, começou como caixeiro viajante e
conseguiu amealhar fortuna no comércio santista (Pereira, 1980, 121). Ele e seu filho homônimo2 eram
proprietários de uma importante casa comissária em Santos (Almanak da Província de São Paulo, 1873,
1 Sweigart (1987) explorou, em seu estudo, as relações entre os comissários, agentes dos fazendeiros, e suas ligações com o sistema financeiro, mostrando que as instituições bancárias atuavam como emprestadoras em última instância dos comissários.
2 “Seu filho, homônimo, era afilhado de Francisco Ignácio de Souza Queiroz, importante proprietário de engenhos em Campinas herdados de seu pai,
Francisco Antonio de Souza Queiroz, e do tio e sogro, brigadeiro Luiz Antonio de Souza. Antonio Ferreira da Silva, o filho, foi o primeiro e único Barão
e Visconde com grandeza de Embaré” (PEREIRA, 1980, 121 - 122).
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263 e 276). O tomador do empréstimo era o agricultor e cafeicultor, major Júlio Franco de Andrade,
proprietário da fazenda São Lourenço, com 120 mil pés de café de diversas idades. Além da fazenda, da
plantação e das terras (120 alqueires mais ou menos), dos acessórios e das benfeitorias, o major forneceu em garantia a propriedade de seus 65 escravos.
Afora esses credores-capitalistas de hipotecas com valor acima de 100 contos de réis, cabe
destacar os capitalistas residentes em Campinas, que foram credores de 22 escrituras de hipotecas e
responsáveis por 13% de todo o crédito hipotecário. Com um exame mais cuidadoso, percebemos que a
dispersão era somente aparente, pois havia um único credor - o capitalista Antonio Francisco Guimarães
(1795-1868), conhecido na cidade pelo apelido “Bahia” -, responsável por 51% do valor das hipotecas
ao ofertar no mercado de crédito a importância de 143:500$000 (cento quarenta e três contos e quinhentos mil réis)1. Antonio Francisco Guimarães era português, natural de Moreira dos Cônegos, freguesia
de Guimarães, distrito de Braga, província do Minho. Aos 12 anos veio para o Brasil e se estabeleceu
em Salvador, na Bahia e daí derivou o apelido. Por volta de 1819, “Bahia” veio para Campinas, onde
se tornou, nas palavras de Paula (1972), “o maior capitalista da cidade” em sua época (Paula, 1972, 93,
apud Rocha, 2005, 83 e 111). Quando faleceu, em 4 de agosto de 1868, sua riqueza bruta foi avaliada em
1.520:000$000 (um mil e quinhentos e vinte contos de réis) o que, para época, era uma verdadeira fortuna. Do outro lado, como devedores constavam o cafeicultor Manoel Gonçalves Vieira e sua mulher, proprietários de duas partes de terras com cafezais, uma recebida por herança do sogro e pai, Joaquim José
de Santos Camargo, e outra por compra a um dos herdeiros, cunhado e irmão, João Augusto dos Santos
Camargo. Essas propriedades com as benfeitorias e 34 cativos compunham o colateral do empréstimo.
Entre os credores residentes em Campinas, constatamos a presença de um nome que se repete
em oito hipotecas como capitalista, e em quatro como coletor de impostos. O credor era o militar, tenente Isidoro Fernandes Cantinho, natural de São Paulo, transferido para Campinas para exercer a função
de coletor de impostos na Coletoria de Rendas da Fazenda Pública. Um aspecto marcante do salto patrimonial do tenente Isidoro foi seu casamento com a filha do “Bahia”, Alexandrina Rosa de Mendonça, na
época viúva do português Luiz Augusto de Mendonça (www.familysearch.org. Matrimônios). Herdeira
das fortunas do pai e do marido, Alexandrina Rosa Guimarães Cantinho era uma das mulheres mais
ricas de Campinas. Como capitalista, o tenente Cantinho forneceu um total de crédito de 12:700$000
(doze contos e setecentos mil réis), com valores entre 500$000 (quinhentos mil réis) e 5:800$000 (cinco
contos e oitocentos mil réis) e juros mensais de 1% a 1,5%, acima da média do mercado. Seus devedores
eram pessoas simples, moradoras na cidade, artesãos com ofícios de marceneiro e carapina, pequenos
comerciantes e pequenos sitiantes. Nos colaterais arrolados pelos pequenos sitiantes não havia menção
a plantações de café, provavelmente porque cultivassem alimentos para o abastecimento da própria
família e para o mercado local. Como colaterais, os devedores residentes na cidade e de poucas posses
ofereceram a casa de morada, onde habitavam. Não há escravos entre as garantias, porque escravos
eram seguramente mais valiosos do que um imóvel. Nas outras quatro hipotecas, como coletor de impostos, o tenente Cantinho negociou empréstimos de valores inferiores, entre 300$000 (trezentos mil
réis) e 2:000$000 (dois contos de réis), sendo o valor total de 3:200$000 (três contos, duzentos mil réis).
O perfil dos devedores era muito parecido com os perfis anteriores: pessoas simples, “curtidor de reses”,
1 Sem contabilizar o crédito concedido por “Bahia”, o valor médio fornecido individualmente por capitalistas residentes em Campinas despenca para
6:607$559 (seis contos, seiscentos e sete mil e quinhentos e cinquenta e nove réis).
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“cortador de toucinho”, moradores nas casas que davam em garantia ao credor. Juntas as 12 escrituras
de hipotecas do tenente, capitalista e coletor de impostos, totalizavam o valor de 15:900$000 (quinze
contos e novecentos mil réis), com prazo médio para quitação de um ano e quatro meses e juros médios
(1,27% ao mês) acima do mercado.
Dos capitalistas de São Paulo destacava-se como credor Joaquim José dos Santos Silva (17991876) (Mello, 1985, 135), o Barão de Itapetininga, natural de São Paulo, que concedeu um empréstimo
no valor de 60:000$000(sessenta contos de réis). A devedora era Dona Joana Severina do Amaral, proprietária de uma fazenda de café dada como garantia, assim como as “benfeitorias fixas ao solo” e os 33
escravos empregados na lavoura.
Outro barão que apareceu como credor-capitalista foi Antonio Paes de Barros (1791-1876),
grande proprietário de engenho e cafeicultor, o primeiro Barão de Piracicaba, natural de Itu. Em 1867,
ele negociou uma escritura pública de empréstimo hipotecário no valor de 22:428$012 (vinte e dois
contos, quatrocentos e vinte e oito mil e doze réis) com o agricultor Belarmino Rodrigues Pires, que
ofereceu como colateral uma chácara situada no Piçarrão “com casa de morada, moinho, monjolo, pastos cercados e com algum café plantado e seus acessórios 22 escravos”. Como as garantias não foram
suficientes, o devedor ofereceu ainda “uma morada de casas na cidade de Campinas na rua da Matriz
Nova nº 28”.
Com residência em Sorocaba há um único credor capitalista, o capitão Francisco Xavier de
Barros, que concedeu um crédito hipotecário no valor de 25:000$000 (vinte e cinco contos de réis) a
outro militar e negociante estabelecido em Campinas, capitão Antonio Bueno Rangel. As garantias
oferecidas ao credor foram um sítio, denominado Estiva, situado perto do lugar chamado “Vira-copos”,
duas partes no mesmo sítio no valor de 1:200$000 (um conto e duzentos mil réis), uma pedreira e uma
parte de terras na fazenda Machadinho no valor de 700$000 (setecentos mil réis) e 31 escravos. Diferentemente das outras, nessa escritura de hipoteca constam os valores das propriedades alocadas na
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garantia. De onde podemos concluir que os valores estimados para os bens de raiz estavam bem
abaixo do crédito negociado, levando o devedor a incluir 31 escravos como colaterais.
Outra profissão dos credores que sobressaiu, segundo a Tabela 10, foi a de negociante, embora
mais frequentes do que os capitalistas, correspondendo a 37 hipotecas, ou seja, 35% do total, o valor
do crédito concedido era, no entanto menor do que o daqueles (46%). A próxima Tabela 13 mostra os
credores, classificados como negociantes por locais de residência. Em termos de quantidade de hipotecas, os negociantes de Campinas predominavam, porém em termos do valor médio emprestado perdiam
para os dos grandes centros comerciais e financeiros, como o Rio de Janeiro, cujo valor médio era 25,5
vezes maior do que os valores de crédito concedido pelos negociantes campineiros; em Santos, o valor
médio por hipotecas era 12 vezes maior; e, em São Paulo, 11 vezes maior. Com base na fonte analisada,
podemos concluir que o valor do crédito concedido, quer por capitalistas quer por negociantes, refletia
a riqueza e o desenvolvimento comercial da cidade e da região onde atuavam. Consequentemente, os
negociantes de Campinas emprestaram valores baixos, que variavam entre 150$000 (cento e cinquenta
mil réis) e 20:000$000(vinte contos de réis), e os devedores eram profissionais quase sempre urbanos, artistas, artesãos, jornaleiros, proprietários e pequenos negociantes, que ofereciam como garantias
imóveis urbanos. Um dos empréstimos mais elevados foi de 14:000$000 (quatorze contos de réis),
fornecido pelo negociante Antonio Gonçalves dos Santos a Manoel José Gomes, Maneco Músico, já
mencionado, pai de Carlos Gomes. Classificado como proprietário, Maneco Músico ofereceu como garantia uma casa e mais “cinco quartos” em uma morada de casas, algo semelhante a um cortiço situada
na rua de Baixo (hoje, Lusitana) em Campinas.
Apesar de se restringirem a três hipotecas, a participação dos negociantes do Rio de Janeiro no
mercado de hipotecas era expressiva. Elas somavam valor maior do que as 15 dos negociantes de Campinas. Entre os negociantes estava, novamente, Teixeira Leite & Sobrinhos, mas agora, nesta escritura
de 12 de março de 1869, a firma apareceu com a profissão de negociante e não capitalista. Passados
quase dois anos do primeiro contrato, a firma passou a comercializar a safra de café do contratante, o
comendador Francisco Teixeira Vilela, portanto, a relação entre credor e devedor não era mais a de capitalista e fazendeiro, mas de comissário de café e cafeicultor. Tratava-se de uma nova escritura pública
no valor de 259: 912$181 (duzentos e cinquenta e nove contos, novecentos e doze mil e cento oitenta
um réis), negociada com prazo de quatro anos e juros de 12% ao ano. Como colaterais, os devedores,
o comendador e sua esposa, incluíram os remanescentes da primeira hipoteca (08/04/1868) na fazenda
Santa Maria e mais os da fazenda Pinhal, situada fora de Campinas, na freguesia do Espírito Santo do
Pinhal, comarca da cidade de Mogi - Mirim, e 200 escravos.
Em Santos, entre os credores negociantes, que concederam crédito hipotecário para os cafeicultores e lavradores de Campinas, destacou-se o comerciante português comendador Manoel Joaquim
Ferreira Netto. Ainda hoje, a importância do comendador Ferreira Netto como um dos grandes comerciantes da praça de Santos pode ser apreciada pela casa que mandou edificar em 1865 à rua do
Comércio, antiga rua do Sal, para servir de moradia e, ao mesmo tempo, armazém1. Independentemente, da magnífica casa de azulejos portugueses e da grandiosidade dos negócios, a riqueza de Ferreira
1 Hoje a casa, denominada de Casa de Frontaria Azulejada, tombada pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN/ IPHAN)
em 1973, pertence à municipalidade santista. Disponível em: http://www.infopatrimonio.org.

36

Revista História e Economia, São Paulo/Lisboa, vol. 20, jan/jul 2018 ISSN 1808-5318 ISSN eletrônico 2596-0121

miolo_revista20final.indd 36

28/02/2019 15:27:37

1874

Maria Alice Rosa Ribeiro et al

Netto pode ser avaliada pela concessão de sete escrituras de hipotecas que somavam a importância de
445:506$472 (quatrocentos e quarenta e cinco contos, quinhentos e seis mil e quatrocentos e setenta
e dois réis) negociadas com fazendeiros de café de Campinas. Como devedores de valores acima de
100:000$000 (cem contos de réis), estavam os cafeicultores: Antonio Machado do Prado e esposa, dona
Antonia Francisca Barbosa Aranha; e João de Campos Salles e esposa, com hipotecas de 155:874$050
(cento e cinquenta e cinco contos, oitocentos e setenta e quatro mil e cinquenta réis) e 108:111$717
(cento e oito contos, cento e onze mil e setecentos e dezessete réis), respectivamente. Os juros negociados foram de 10% ao ano e prazos de seis anos para quitação, enquanto os demais devedores de dívidas
hipotecárias menores aceitavam pagar juros de 12% ao ano e menores prazos de quatro a cinco anos. À
exceção de um único devedor, os demais deram escravos como garantia. Ferreira Netto aceitou como
colaterais em sete hipotecas: 157 escravos, terras, plantações de café, benfeitorias aderentes ao solo,
arrobas de algodão e 81 bestas de carga e outros animais, entre outros bens reais.
As demais hipotecas escrituradas por credores negociantes de Santos apresentavam valores bem
inferiores e foram outorgadas a pequenos negociantes atuantes em Campinas, configurando uma rede
de relações mercantis entre comerciantes das duas cidades. Uma única escritura foi concedida a um
agricultor, proprietário de um sítio, com cafezal e cinco escravos. O valor do crédito foi de 5:224$400
(cinco contos, duzentos e vinte e quatro mil e quatrocentos réis).
Os negociantes de São Paulo foram responsáveis por seis escrituras de hipotecas com um valor
médio nominal inferior ao de Santos e ao do Rio de Janeiro. Destacava-se a presença do devedor - comendador Francisco Teixeira Vilela -, já tratado em duas escrituras, que tomou emprestado a importância de 203:926$660 (duzentos e três contos, novecentos e vinte e seis mil e seiscentos e sessenta réis)
da firma Bernardo Gavião, Ribeiro & Gavião. O comendador ofereceu de colateral sua propriedade
denominada fazenda Morro Alto, com 200 mil pés de café, contendo fábrica completa de açúcar e
aguardente, maquinismo para beneficiar café, máquina de beneficiar algodão, casa de morada, moinhos
e mais benfeitorias e 57 escravos de ambos os sexos. O credor, Bernardo Gavião, Ribeiro & Gavião, foi
registrado com a profissão de negociante, embora desde 1865funcionasse em São Paulo a Casa Bancária
Gavião, cujos sócios eram os mesmos Bernardo Avelino Gavião Peixoto, João Ribeiro da Silva e Camilo Gavião Peixoto (Almanack 1873, p. 110, SAES, 1986, p.74). Provavelmente, a relação estabelecida
entre os negociantes e o devedor fosse resultado da transação de compra e venda de 186 escravos da
fazenda Capão Alto, em Castro, no Paraná. Aquela transação de compra e venda originou letras que
foram reformadas e deram origem a um novo contrato entre o vendedor, a firma Bernardo Gavião,
Ribeiro & Gavião, e o comprador, Francisco Teixeira Vilela, por meio da escritura pública de hipoteca
de 13 de março de 18692. A mesma firma era credora de um empréstimo menor no valor de 6:586$990
(seis contos, quinhentos e oitenta e seis mil e novecentos e noventa réis) concedido à proprietária de
uma parte do sítio Cachoeira3, situado no distrito de Campinas, dona Amélia Augusta de Campos, viúva
de Antonio Franco Andrade, que residia em São Paulo e negociou como garantias as terras do sítio e
dez escravos empregados na lavoura (Silva Leme,Vol. VI, Cubas,196, Farah; Lima Filho, 2016, 143).
2 Segundo Ribeiro (2015 b, 552), o comendador recolheu a importância de 30 mil réis por escravo, totalizando R$5:580$000 (cinco contos, quinhentos
e oitenta mil réis) referente ao pagamento de meia siza dos escravos (Coletoria de Rendas de Campinas, 1867-1868, livro 43, 11-12).
3 “Parte do sítio chamado Cachoeira, no distrito desta cidade, no todo confina com terras do major Julio Franco de Andrade, do coronel José Franco
de Andrade e de Francisco Teixeira Vilella e escravos empregados na agricultura”. Descrição do colateral da escritura de hipoteca com número de
ordem 81, S3, IH, L11 1868-1875 - Inscrição Especial de Hipotecas, p.21v. Hoje, o distrito é Joaquim Egydio.
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Credores atuantes em grandes cidades comerciais e financeiras como Rio de Janeiro, São Paulo
e Santos foram classificados somente nas profissões de capitalistas e de negociantes. Os agricultores, fazendeiros, artistas, fabricantes, profissionais liberais que apareciam como credores residiam e atuavam
profissionalmente em Campinas, como se pode ver na Tabela 10.
Para encerrar, vamos trazer o caso de uma família de fazendeiros de café, natural de Campinas,
os Souza Aranha, que atuaram como emprestadores de dinheiro a prêmio desde o fundador Francisco
Egydio de Souza Aranha (1788/9-1860), introdutor da cultura de café em caráter comercial em Campinas (Ribeiro, 2015a). Cinco membros da família Souza Aranha participaram ativamente do mercado de
crédito hipotecário no período analisado: José Egydio, Pedro Egydio e Antonio Egydio de Souza Aranha, filhos de Francisco Egydio de Souza Aranha e Maria Luzia de Souza Aranha (Viscondessa de Campinas, 1876); e dois sobrinhos e genros, casados com duas filhas de Francisco Egydio e da Viscondessa,
Joaquim Policarpo Aranha, Barão de Itapura, casado com dona Libania Leopoldina de Souza Aranha, e
Manoel Carlos Aranha, Barão de Anhumas, casado com dona Ana Teresa de Souza Aranha. À exceção
de José Egydio, registrado na escritura de hipoteca como capitalista, os demais eram ditos fazendeiros,
agricultores e lavradores, entretanto, todos tinham propriedades rurais, inclusive José Egydio, que obtivera por herança do pai; ou, no caso dos irmãos Joaquim Policarpo e Manoel Carlos, por herança do
tutor, o reverendo José Francisco Aranha Barreto de Camargo (Silva Leme, v. l. I Carvoeiro; Camargo).
Joaquim Policarpo e Manoel Carlos negociaram taxas de juros de 1,25% ao mês, enquanto os demais
seguiam com taxas de juros médias do mercado de 1% ao mês. O valor médio dos créditos ofertados
pelos membros da família Souza Aranha era de 4:405$833 (quatro contos, quatrocentos e cinco mil,
oitocentos e trinta e três réis). Entre os devedores encontravam-se três lavradores proprietários de sítios
oferecidos em garantia, sendo que em apenas um constava a cultura de café, e todos incluíram escravos
como colaterais, ao todo 13 escravos. A hipoteca de valor mais elevado 8:735$000 (oito contos, setecentos e trinta e cinco mil réis) parecia tratar-se de uma transação de compra de terras, na qual o devedor
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recorreu ao empréstimo concedido por José Egydio para adquirir seis partes de terras pro-indiviso com
cafezais. Como garantia, o devedor cedeu as próprias terras, objeto da compra, e seis escravos. Nas
demais escrituras, os devedores eram um comerciante, um carapina e um proprietário. Este último era
novamente Maneco Músico, que obteve um empréstimo de seis contos de réis de Joaquim Policarpo
Aranha, talvez para terminar a sua casa de morada, situada em frente ao mercado, a qual também era
oferecida em garantia, assim como um terreno murado e o sitio Jaguary. Infelizmente, Maneco Músico
faleceu, vitimado por uma viga da casa em construção, em 11 de fevereiro de 1868, sem ter quitado a
hipoteca. As duas dívidas hipotecárias constaram de seu inventário, como dívidas passivas, sendo pagas
com a venda de suas propriedades urbanas, pois o sítio Jaguary já havia sido vendido para pagar os
credores (Nogueira, 1997, 72-82).

3. Credores e devedores no período de 1870-1874
3.1. Os credores
Assim, como na análise dos credores para o período de 1865-1869,queremos ressaltar a presença de credores públicos e privados. A Tabela 14 indica duas hipotecas, cujo credor era a Tesouraria
da Fazenda Pública da Província de São Paulo. Tratava-se de dois títulos nominados - “Sentença do
Meritíssimo Doutor Juiz dos Feitos da Fazenda Pública” -, um, no valor, bem elevado, de 209:554$000
(duzentos e nove contos, quinhentos e cinquenta e quatro mil réis),e outro de menor valor, porém não
insignificante, de 25:777$000 (vinte e cinco contos setecentos e setenta e sete mil réis). No primeiro título, constava como devedor, e também fiador, Francisco Pompeu do Amaral, cafeicultor e proprietário
da fazenda Jambeiro (PUPO, 1983, p.181), que oferecia em garantia suntuosos imóveis na cidade, um
residencial e outro comercial. A sentença do juiz dos feitos mencionava outro fiador, Joaquim Bonifácio
do Amaral, tio de Francisco e também fazendeiro, cafeicultor e proprietário da fazenda Sete Quedas
(Ribeiro, 2014). À semelhança de seu sobrinho, Joaquim Bonifácio deu em garantia dois imóveis de
certa importância situados no centro da cidade. Como eles eram fiadores, pressupomos que ambos assumiram a dívida não paga de uma terceira pessoa. A sentença não previa prazo para a liquidação, mas
determinou juros de 9% ao ano. Como em quase todos os registros de hipotecas, eram raros os registros
na coluna designada para as averbações no Livro n. 2. Assim, ficamos sem saber se houve quitação do
débito. Nesse caso, é provável que a dívida tenha sido paga, apenas não houve interesse do credor e,
principalmente, dos devedores em dar baixa.
A segunda sentença do juiz dos feitos da fazenda pública envolvia o comendador Joaquim
Policarpo Aranha e esposa, dona Libania Leopoldina de Souza Aranha. Eles eram, de fato, devedores
e deram em garantia a fazenda de cana e café denominada Chapadão1. Na averbação, há o registro do
cancelamento da sentença em 19 de agosto de 1875, ou seja, cinco anos depois de proferida a sentença
pelo juiz dos feitos.
As instituições bancárias desempenharam papel fundamental na concessão de crédito hipotecário no segundo quinquênio analisado, segundo podemos perceber na Tabela 14. Sem dúvida, essa foi a
grande diferença entre o período anterior, quando inexistiam bancos como credores originais, e o
1 “A fazenda Chapadão, antigo engenho de Joaquim José Teixeira Nogueira, foi herdada por seu filho Luciano Teixeira Nogueira, que a vendeu para
Tomás Luís Alves, gerente do Banco do Brasil em São Paulo nos anos de 1850. Foi revendida em outubro de 1869, como fazenda de café, a Joaquim
Policarpo Aranha, mais tarde Barão de Itapura” (Pupo, 1983, 179).
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quinquênio 1870-1874. Como já vimos, os bancos tornaram-se credores em decorrência da
cessão de direitos por parte do credor original, que fora à falência, no caso da firma Teixeira Leite &
Sobrinhos, que, por sua vez, sendo devedora dos bancos e sem recursos para honrar suas dívidas, fez
cessão de direitos dos créditos a receber. No quinquênio 1870-1874, as instituições bancárias eram
responsáveis por 63% do valor do crédito hipotecário, seguidas com larga distância pelos credores
capitalistas e negociantes, responsáveis por 26%. No quinquênio 1865-1869, capitalistas e negociantes
eram responsáveis por 94%. De fato, o papel desses credores privados reduziu-se vertiginosamente em
função da concorrência do Banco do Brasil na concessão de crédito hipotecário. Por sua vez, credores,
com profissões de agricultores, fazendeiros e lavradores, mantiveram sua participação no mercado de
crédito hipotecário em torno de 4% do valor total. O mesmo se observa entre os profissionais de ofícios
artesanais, artistas, marceneiros, carapinas, fabricantes etc. que preservaram a posição de 0,5% do valor
total na oferta de crédito hipotecário. Contrariamente, os profissionais liberais, médicos, advogados,
farmacêuticos e professores elevaram sua pequena participação, passando de 0,14% para 0,6% do valor
total de um quinquênio a outro.
Quanto às localidades dos credores, vemos que afora as instituições bancárias que se situavam
no Rio de Janeiro, a maioria dos demais credores atuava no mercado local em Campinas. Os credores
capitalistas de Campinas sofreram mais intensamente a concorrência do Banco do Brasil. A participação
no crédito hipotecário caiu: de 22 passaram a 9 hipotecas e, em termos de valor,de 13% para 2% de um
quinquênio para o outro. O contrário ocorreu com os credores negociantes de Campinas, que elevaram
sua participação na oferta de crédito: de 15 para 35 hipotecas, em percentagem de 14 para 29%, embora
a participação no valor total tenha subido menos, de 2,3 para 3,6%.
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3.2. Os devedores
A Tabela 15 indica que os devedores hipotecários de 1870-1874 exerciam as mesmas profissões
dos tomadores de empréstimos do quinquênio anterior, ou seja, agricultores, fazendeiros e lavradores,
titulares de 39% das hipotecas, e 91% do valor total do crédito. A procura por crédito hipotecário
dos negociantes em termos de valor teve uma pequena elevação para 4,2%, embora a participação na
quantidade de escritura fosse de 26%, ou seja, não desprezível. Houve uma pequena alteração nas participações das demais profissões, pessoas ligadas às atividades artesanais típicas da cidade, como mestre carapina, pedreiro, tanoeiro, marceneiros, artesãos, oficina de fundição, demandaram mais crédito
hipotecário, o que mostra um crescimento da cidade.
Como se esperava, os devedores imigrantes predominavam nas profissões ligadas às atividades
urbanas: oficinas manufatureiras (9), comércio (4) e transporte (2). Selecionamos 18 nomes estrangeiros entre todos os devedores, e metade deles era ligada aos ofícios artesanais e à incipiente indústria
de fundição. Normalmente, os dois lados da transação creditícia envolviam imigrantes, das 18 escrituras de hipotecas com devedor portador de nome estrangeiro, em 14 também o credor portava nome
estrangeiro, ou seja, 83% das hipotecas. Isso nos leva a perceber que havia uma rede de negócios e de
transações que envolvia aqueles antigos imigrantes, que vieram para a lavoura de café e acabaram por
se estabelecer na cidade, exercendo atividades econômicas abertas pela expansão da economia cafeeira
e pelos seus desdobramentos: ferrovias, oficinas, construção de moradias, de prédios e de infraestrutura
urbana, produção de alimentos, confecções, chapéus e calçados etc.1(Bianconi, 2002; Camillo, 1998;
Lapa, 1996).
Os devedores registrados nas escrituras sob a nomenclatura “proprietários” não possuíam profissão especificada, entretanto, essa designação parece indicar a presença de moradores urbanos, proprietários de imóveis, onde residiam e que muitas vezes serviam de garantia para o dinheiro tomado
emprestado. Em alguns momentos, temos a impressão de que o crédito obtido por proprietários era
utilizado para cobrir gastos na melhoria da própria casa e para pagar dívidas. Entre os 18 devedores-proprietários, 14, ou seja, 78% forneciam em garantias imóveis - casas e terrenos urbanos -, sendo o
valor médio do empréstimo de 3:798$968 (três contos, setecentos e noventa e oito mil, novecentos e
sessenta e oito réis).Em duas escrituras, os devedores eram proprietários de partes de terras em sítios
e, em outras duas hipotecas, os proprietários possuíam partes de terras e imóvel na cidade dados em
garantia. Entre as hipotecas dos devedores-proprietários há o registro da oferta de duas escravas como
colaterais, ao lado de bens de raiz, uma parte de um sítio e de um imóvel na cidade. Esses registros expõem a identidade entre o proprietário e o pequeno proprietário urbano e rural. Percebemos que nunca
a nomenclatura proprietário designa o grande e médio proprietário: fazendeiro, lavrador, agricultor,
capitalista e negociante.

1 Para o quinquênio de 1865-1869 havia 11 nomes estrangeiros como devedores e sete dos respectivos credores eram estrangeiros.
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3.3. Relações entre credores e devedores
Vamos concentrar nossa análise em alguns casos mais expressivos de relações entre credores e
devedores para melhor entender o funcionamento do mercado de crédito hipotecário na primeira metade
da década de 1870 e, ao mesmo tempo, apontar as diferenças entre os dois quinquênios.
A real diferença entre os dois quinquênios estudados reside nos credores, pois as instituições
bancárias criaram um novo cenário. No segundo quinquênio, embora houvesse ao todo 21 hipotecas
que possuíam como primeiro titular uma instituição bancária, responsáveis por 63% do valor crédito
hipotecário total ofertado em Campinas, uma única instituição, o Banco do Brasil, ofertou 38% do valor
total do crédito hipotecário. Considerando, apenas as instituições bancárias, o Banco do Brasil sozinho
representava 67% das hipotecas e 60% do valor do crédito ofertado por essas instituições. À exceção
de uma única hipoteca negociada com Francisco Teixeira Vilela, que foi objeto de cessão dos direitos
pela firma em liquidação Teixeira Leite & Sobrinhos ao Banco do Brasil em 1871, todas as demais
hipotecas foram registradas no ano de 1874 e os contratos assinados em tabeliães do Rio de Janeiro. A
razão dessa coincidência liga-se à própria história do Banco do Brasil, criado em 18531, e à gestão do
crédito hipotecário.
1 “O Banco do Brasil, criado em 1853, foi o segundo banco oficial a portar este nome, embora fosse uma instituição privada. No ato de sua fundação
lhe foi concedido o monopólio da emissão de notas, e a atribuição de exercer as funções básicas de depósitos e redescontos, sendo seu capital de 30 mil
contos de réis. O Imperador nomeava o presidente do banco dentre os acionistas possuidores de mais de 50 ações. As notas emitidas eram conversíveis
à vista em ouro ou papel, ou seja, constituíam moeda legal. O limite da emissão foi determinado em o dobro do fundo de seu capital, entretanto autorizações especiais do governo poderiam alterar o limite” (Peláez; Suzigan, 1981, 80-81).
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Um longo caminho percorreu a Repartição Hipotecária ou a Carteira Hipotecária, criada no
Banco do Brasil em 1866 até o ano de 1874, quando foram concedidos os primeiros créditos hipotecários a fazendeiros de Campinas2. O Decreto n. 3.912, de 22 de julho de 1867, regulamentou a repartição
hipotecária e encarregou-a de fornecer crédito real à lavoura nos seguintes termos: prazo máximo de
seis anos; limite de valores negociados de 10 contos (10:000$000) a 120 contos (120:000$000); valor
máximo do empréstimo igual a 50% do valor das garantias do mutuário; amortizações de 8% ao ano; e
taxas de juros iguais aos descontos de letras vigentes na praça do Rio de Janeiro na semana da assinatura
do contrato, em torno de 9% ao ano (Pacheco, 1973, 234-235, 364). Apesar de existir o instrumento
legal de crédito real, os empréstimos hipotecários concedidos foram sempre abaixo do fundo de reserva
destinado a tal propósito, ou seja, o valor de 35 mil contos de réis (35.000:000$000). A falta de garantias
confiáveis e os crescentes déficits fiscais do governo para cobrir os gastos com a Guerra do Paraguai
eram as razões apontadas pelas autoridades governamentais e pela diretoria do próprio Banco do Brasil
para a não realização de empréstimos hipotecários3. Para fazer frente, nos afirma Pacheco (1973), “à
enorme sucção de fundos para custeio das forças armadas em operações da maior escala fora do território nacional” (Pacheco, 1973, 355), o maior banco do País desviou recursos das aplicações produtivas,
lavoura e comércio, para financiar o governo, por meio da aquisição de apólices da dívida pública e de
bilhetes do Tesouro.
Somente após o término da guerra, em março de 1870, e da aprovação da Lei do Ventre Livre4,
o governo e a diretoria do Banco do Brasil retornaram à questão de transformar o banco em uma instituição bancária de crédito real, preparando o caminho para que operasse no crédito rural e no financiamento da lavoura. A retomada foi marcada por uma nova proposta para o funcionamento da carteira
hipotecária, apresentada pela diretoria do banco e aprovada pelo governo, por meio da Lei n. 2.400, de
17 de setembro de 1873. Por essa nova regulamentação ficaram estabelecidos: o alongamento do prazo
da obrigação que passou de 6para 10 a 25 anos; os juros não superiores a 6% ao ano; a amortização
“lenta e desassombrada”, não podendo ser superior a 5% da importância da dívida, de modo a admitir a
possibilidade das “frustrações de safras”, favorecendo o lavrador. Assim, o governo em negociação com
o banco cedeu privilégios em troca de facilitar os créditos hipotecários para a lavoura: com prazos longos, juros módicos e menor desembolso nas amortizações. Na conta dos privilégios cedidos ao banco
constavam a redução do fundo destinado à carteira hipotecária de 35 mil contos para 25 mil contos e, a
mais importante, a anuência em reduzir de 5% para 2,5% o resgate de notas emitidas, o que representava
um lucro extraordinário para o banco (Piñeiro, 2007, p.54). Um acordo entre o governo e o Banco do
Brasil selou a execução da Lei n. 2.400, e manteve a mesma proporção entre o valor do empréstimo
e o valor das garantias, a qual não excederia a metade do valor dos imóveis rurais e a três quartos dos
imóveis urbanos hipotecados (Almanack Laemmert, 1874)5.
2 O decreto foi precedido da Lei n 1.349, de 12 de setembro de 1866, que reformou o Banco do Brasil.
3 Há um debate sobre o porquê da não concessão dos empréstimos hipotecários, e dos desvios das atividades do banco para o financiamento do governo; ou para o financiamento dos cafeicultores do Vale Fluminense em detrimento do capital comercial da cidade do Rio de Janeiro. Ver Pacheco, 1973,
p. 339-349; Peláez; Suzigan, 1981, 105-115; Piñeiro, 2007, 47-54; Schulz, 2013, 93, 102; Marcondes, 2017.
4 É impossível ignorar o abalo provocado pela Lei n. 2.014, de 28 de setembro de 1871, Ventre Livre ou Lei Rio Branco, que libertou os filhos de
escravas nascidos após 28 de setembro de 1871, sobre os cafeicultores, principalmente, os do Vale Fluminense. Sobre o impacto da Lei do Ventre livre
sobre a economia do Vale do Paraíba consultar Salles (2008). Não é sem razão que Schulz denomina seu capitulo 4 - Hipoteca e o Ventre Livre (Schulz,
2013, 87-109).
5 O acordo foi feito na sala do tribunal do tesouro nacional entre o Visconde do Rio Branco, ministro e secretário dos negócios da fazenda, e os Srs.
José Machado Coelho de Castro, Visconde de Tocantins, Dr. José Fernandes Moreira, conselheiro João Manoel Pereira da Silva, comendador João
Batista da Fonseca e Antonio dos Santos, presidente e membros do conselho diretor do Banco do Brasil, em 24 de dezembro de 1873. Ver Almanak
Laemmert 1874, suplemento, 122- 126.
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A Tabela 16 indica as instituições bancárias nominalmente, assim como o local de origem ou
da sede. A cidade do Rio de Janeiro, capital do Império, como não poderia ser diferente, era a principal
praça de origem das instituições bancárias. Das instituições, destaca-se o Banco do Brasil, com 14 hipotecas que somaram o valor de 1.584:184$720 (um mil, quinhentos e oitenta e quatro contos, cento e
oitenta e quatro mil e setecentos e vinte réis) que correspondia a 38% do crédito hipotecário total. Vale
lembrar que todas as hipotecas, à exceção de uma única, datavam do ano de 1874. Das 35 hipotecas do
ano de 1874, no valor de 1.862:410$626 (um mil, oitocentos e sessenta e dois contos, quatrocentos e
dez mil e seiscentos e vinte e seis réis), somente o Banco do Brasil era responsável por 13 delas, ou seja,
37% das hipotecas, e pelo valor de 1.055:500$000 (um mil cinquenta e cinco contos e quinhentos mil
réis). Podemos concluir, que no ano de 1874, o Banco do Brasil foi responsável por 56,7%, mais metade
do crédito hipotecário na praça de Campinas. Nos contratos negociados entre o banco e os devedores,
o prazo médio foi de 13 anos, a taxa de juros 6% ao ano e a taxa de administração de 0,2%. Nas anuidades sucessivas até o prazo final, o banco incluía os juros e a taxa de administração, no caso do não
pagamento era cobrada multa de 10% sobre o valor total do empréstimo. Assim, o banco aplicou nos
contratos as regras estabelecidas no acordo com o governo, tornando-se o emprestador com condições
mais favoráveis à lavoura. Todos os devedores eram lavradores e cafeicultores. Os principais devedores,
que solicitaram empréstimo no valor máximo legal de 120 contos de réis, foram o comendador Joaquim
Bonifácio do Amaral e esposa, João de Souza Camargo e esposa, Antonio Egydio de Souza Aranha e
esposa e Augusto Xavier Bueno de Andrade e esposa, os quais hipotecaram conhecidas fazendas cafeeiras de Campinas: Sete Quedas, com 200 mil pés de café e 127 escravos; Santa Cândida, com 135
mil pés e 70 escravos; Fazenda Campo e Tuyiti, com 140 mil pés e 70 escravos; e São Bento, com 130
mil pés e 75 escravos. Além das benfeitorias de natureza diversa e semoventes, os quatro devedores
hipotecaram a propriedade de 342 escravos, de ambos os sexos e idades variadas. Assim, o banco recebeu escravos como colaterais. É importante observar que a data dos contratos expirava em setembro
de 1888, ou seja, após a abolição da escravidão. É claro que, em 1874, não havia uma previsão para a
extinção do regime de trabalho escravo, mas o certo é que, em 13 de maio de 1888, data da abolição da
escravidão, muitos escravos ainda constavam como garantias de empréstimos hipotecários concedidos
pelo Banco do Brasil1.
Quatro hipotecas, com valores entre 80:000$000 (oitenta contos de réis) a 100:000$000 (cem
contos de réis), tinham como devedores cafeicultores e os proprietários de escravos. Ao todo, três fazendeiros ofereceram como garantia a propriedade de 171 escravos e as fazendas Taquaral, Pedra Alta
e Espírito Santo.
Outros três tomadores de empréstimo, na faixa de 44:000$000 (quarenta e quatro contos de
réis) a 58:000$000 (cinquenta e oito contos de réis),também eram cafeicultores, mas com propriedades
médias menores entre 54 a 100 mil pés de café, além das fazendas, benfeitorias e semoventes, cederem
a propriedade de 110 escravos como colaterais.
Por fim, dois pequenos cafeicultores, com 16 a 40 mil pés de café, tomaram emprestado um
valor médio de 27:000$000 (vinte e sete contos de réis), e mesmo com menor valor, ainda que não o
1 Nossa intenção inicial era incluir, como último tópico deste artigo, um estudo sobre os escravos hipotecados, infelizmente os limites de tempo e de
espaço não nos permitiram. Fica adiado para o próximo artigo, em continuidade, o estudo exclusivo dos escravos hipotecados em garantia dos empréstimos (1865-1874). Analisaremos os dados: sexo, idade, origem, profissão e matrícula.
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mínimo de 10 contos de réis,hipotecaram seus 51 escravos. Um dos fazendeiros, Prudêncio Pires Monteiro era o dono do sítio Pimentel, no bairro do Mato Dentro, com 40 mil pés de café e 32 escravos,
todos hipotecados. Segundo Moura (2013, 278), esse proprietário e sua esposa não permitiam castigos
aos escravos, que dispunham de “liberdade de ação” e “quando casados viviam em suas próprias casas”.
Por suas atitudes em relação à escravaria, Prudêncio e a esposa eram alvo de críticas dos proprietários
de escravos de Campinas. Em testamento, o casal instituiu os escravos como seus herdeiros e eles continuaram a explorar a propriedade após a morte dos seus donos.
A Tabela 16 mostra dois credores de elevados valores de empréstimos hipotecários, cujo devedor era o mesmo, Francisco Teixeira Vilela, somente em épocas distintas. O primeiro, London &Brazilian Bank, tornou-se credor por cessão de direitos da firma comissária Teixeira Leite & Sobrinhos em
liquidação; o segundo credor, a firma Bernardo Gavião, Ribeiro & Gavião, teve seu contrato hipotecário
alterado em função do falecimento de Francisco Teixeira Vilela, cabeça do casal. A esposa, inventariante
e meeira, e os filhos, herdeiros, assumiram a titularidade da hipoteca de 1869 e reforçaram as garantias
com a inclusão de 130 escravos. Mauá & Cia também esteve envolvido com a dívida do comendador
Francisco Teixeira Vilela. Nesse caso trata-se de um título de escritura de hipoteca datada de 1871, no
valor de 250:381$990 (duzentos e cinquenta contos, trezentos e oitenta e um mil e novecentos e noventa
réis), que foi sentenciado em1874 por falta de pagamento. Nessa data o devedor era o espólio2.
Os outros dois títulos, em que o credor era Mauá & Cia, os devedores eram ligados a atividades urbanas, um farmacêutico, Antonio Soares de Mello; e, outro fabricante e proprietário da Imperial
olaria, ferraria, fundição de ferro e bronze e oficina mecânica, Antonio Carlos Sampaio Peixoto, mais
conhecido por Sampainho (Camillo, 1998, 66). Por fim, a pequena casa bancária de Theodoro Reinhard
ofertou crédito hipotecário no valor de 13:500$000 (treze contos e quinhentos mil réis) pelo prazo de
um ano e com taxa de juros de 15% ao ano, bastante onerosa e sem contabilizar a capitalização. O tomador do empréstimo foi um pequeno negociante que ofereceu em garantia uma cocheira e uma parte
de uma casa em Campinas.

2 Como já mencionamos, as dívidas hipotecárias do comendador e do seu espólio foram consolidadas sob o mesmo gestor financeiro, o Banco Rural e
Hipotecário, do Rio de Janeiro, que recebeu todas as cessões de direitos dos demais credores e vendeu bens e escravos e administrou a fazenda Santa
Maria, com os escravos remanescentes, até 1888, e em 1893 vendeu a fazenda à firma Cia Rural do Brasil (Ribeiro, 2016, 201).
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Cabe uma última palavra sobre os credores capitalistas privados e sobre os negociantes que
tiveram no quinquênio 1870-1874 uma menor participação na oferta de crédito hipotecário do que no
quinquênio anterior, em decorrência da entrada do Banco do Brasil no mercado de hipotecas. Dois
credores-capitalistas destacaram-se pela importância emprestada aos cafeicultores campineiros; um
primeiro capitalista foi o comendador Luis Antonio da Silva Guimarães, do Rio de Janeiro, que concedeu crédito hipotecário no valor de 295:000$000 (duzentos e noventa e cinco contos de réis) a Luiz
de Abreu Pereira Coutinho e esposa, Francisca Carolina de Andrade1, e a Júlio Franco de Andrade
e esposa, Gabriela Barbosa de Andrade, em 1874. Provavelmente, esse crédito foi demandado pelos
casais de devedores para constituir a firma Coutinho & Andrade e, dessa forma, comprar de glebas dos
outros herdeiros da fazenda Pedras. Como garantia, os devedores ofereceram a parte da fazenda Pedras,
que lhes cabia de herança, com os 300 mil pés de café e 145 escravos. Quanto ao credor, o comendador Luis Antonio da Silva Guimarães foi sócio de uma das principais casas de comércio de Santos, já
mencionada, Ferreira Netto & Cia2.
Outro capitalista que emprestou uma importância significativa, em torno de 200:000$000 (duzentos contos de réis), foi o médico Vicente Maria de Paula Lacerda3. O devedor era Eliseu Camargo
Leite de Barros, proprietário da fazenda São Lourenço, e provavelmente, esse crédito tenha servido para
1 Filha do comendador José Franco de Andrade, proprietário da fazenda Pedras, e irmã de Júlio Franco de Andrade, antigo proprietário da fazenda
São Lourenço. Em 1874, Júlio e seu cunhado formaram a firma Coutinho & Andrade e compraram as glebas dos outros herdeiros. A sociedade se desfez
e Luiz de Abreu Pereira Coutinho tornou-se o único proprietário da fazenda Pedras (PUPO, 1983, p.187; Ribeiro, 2016a).
2 Disponível em http://www.infopatrimonio.org
3 “Dr. Vicente Maria de Paula Lacerda, médico, natural do Rio de Janeiro, irmão do bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda – Conde
de Santa Fé – e do historiador Joaquim Maria de Lacerda. Em Campinas viveu e clinicou por toda vida, e foi diretor-proprietário de estabelecimento
hospitalar; casou-se duas vezes com filhas do major Luciano Teixeira Nogueira, proprietário da fazenda Laranjal, e deixou vasta geração, sendo seu
filho o grande jurisconsulto Paulo Maria de Lacerda”. (Paula, 1972, 87 apud Rocha, 2005, 111). Dr. Vicente casou-se com Rita Luísa Nogueira, filha
do Major Luciano Teixeira Nogueira e sua segunda esposa d. Joaquina Augusta Nogueira, em segundas núpcias, casou-se com a cunhada Brasilina
Nogueira (Pupo, 1969, 270-274).
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a aquisição da própria fazenda, que pertenceu, como já mencionado, a Júlio Franco de Andrade, e por
execução de dívida passou a propriedade ao credor, o negociante santista, Antonio Ferreira da Silva e a
seu filho e sócio, Visconde de Embaré (Pupo, 1983, 202, RIBEIRO, 2016a)
Dentre os negociantes, destacou-se a firma Souza Queiroz & Vergueiro, uma das mais tradicionais casas comissárias de Santos, tendo operado de 1860 a 1886 (Pereira, 1980, 128). A Souza Queiroz
& Vergueiro foi formada por fazendeiros de Limeira e Rio Claro, representados pelos filhos do senador
Vergueiro, José e Nicolau; e de Campinas, os Souza Queiroz, filhos do brigadeiro Luiz Antonio. Em
1871, a Souza Queiroz & Vergueiro deu crédito hipotecário no valor de 192:904$350 (cento e noventa e
dois contos, novecentos e quatro mil, trezentos e cinquenta réis), com juros de 12% ao ano, acumulados
anualmente, e por prazo de três anos, a Pedro José dos Santos Camargo, agricultor, que ofereceu em garantia a fazenda Nossa Senhora das Dores, com cafezais e benfeitorias aderentes ao solo, e 71 escravos.
Em 12 de abril de 1875, o devedor vendeu a fazenda das Dores a Pedro Américo de Camargo Andrade.
Na averbação constou o consentimento dos credores hipotecários à transmissão da escritura pública de
hipoteca ao novo proprietário4.

Conclusão
Nossa análise girou em torno do mercado de hipotecas em Campinas com base em uma única
fonte - o Livro n. 2 – de inscrição especial de hipotecas. Ao lado dos contratos de crédito hipotecário,
valores, juros, prazos, procuramos complementar a análise nominal de credores e devedores com informações extraídas de outras fontes tais como, almanaques, inventários, testamentos, periódicos etc.
para melhor elucidar quem eram os indivíduos presentes nas escrituras e as relações entre credores e
devedores.
Na introdução do artigo, procuramos retratar o quadro institucional brasileiro, quando da promulgação da legislação hipotecária de 1864 e 1865, considerando a situação econômica, a falta de
liquidez, o impacto da “crise Souto”, a eclosão da Guerra do Paraguai e a abolição da escravidão nos
Estados Unidos.
No primeiro tópico, tratamos de forma geral do mercado de hipotecas de Campinas: valores
emprestados, número total de hipotecas e por faixas de valores, prazos, juros e garantias. Concluímos
que os empréstimos hipotecários eram uma parcela do mercado de crédito existente em Campinas, considerando a expansão econômica porque passava o município: o aumento da população livre e escrava,
a transição do açúcar para o café, a vinda de imigrantes, a diversificação do comércio, as estações e
oficinas das estradas de ferro, e o surgimento de uma incipiente indústria de bens de consumo e de bens
de produção.
Nos dez anos analisados, mostramos a evidente desigualdade na distribuição dos recursos alocados no crédito hipotecário. Vimos que, nesse período, 7% das hipotecas absorviam 71% dos valores
do crédito hipotecário. No quinquênio 1865-1869, 2/3 das escrituras de hipotecas se concentravam nas
faixas de valores inferiores, de 100$000 (cem mil réis) a 3:000$000 (três contos de réis), e consumiam
3,1% dos valores monetários; enquanto nos valores superiores a 100:000$000(cem contos de réis),
4 Há vários casos de execução das dívidas hipotecárias que demonstram não haver empecilhos no cumprimento dos contratos, de fato, persistia a demora na solução. Almico (2015) sustenta que ocorriam com frequências execuções de dívidas nas relações de crédito em Minas Gerais no século XIX.
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somente 7% das hipotecas consumiam 68% do valores emprestados. No período seguinte, 18701874, havia 1/3 das hipotecas nas faixas mais baixas, absorvendo 1% dos valores totais dos empréstimos. Em compensação, nas faixas mais elevadas, de 100:000$000 (cem contos de réis) a 500:000$000
(quinhentos contos de réis) a mais, 11% das hipotecas consumiam 74% do total dos recursos do crédito
hipotecário.
Quanto aos prazos, as hipotecas do período de 1865-1869 tinham em média prazo de dois anos
para liquidação e o valor médio por hipotecas de 21:894$072 (vinte e um contos oitocentos e noventa
e quatro mil e setenta e dois réis). Constatamos que 71% das hipotecas dispunham de prazo inferior a
dois anos, e que empréstimos com valores médios mais elevados dispunham de poder para negociar
prazos mais alongados, de quatro a seis anos. Para o quinquênio seguinte, 1870-1874, o prazo médio
para quitação elevou-se para três anos e três meses, assim como o valor médio passou a 34:378$551
(trinta e quatro contos, trezentos e setenta e oito mil quinhentos e cinquenta e um réis). Destacamos,
no quinquênio 1870-1874, a presença de contratos hipotecários (8%) de longo prazo, de 14 a 15 anos,
contrastando com o quinquênio anterior, no qual as negociações hipotecárias contemplaram no máximo
seis anos (4% das escrituras). O grande diferenciador nos prazos e nos valores negociados no último
intervalo foi o ingresso do Banco do Brasil no mercado hipotecário campineiro, disponibilizando empréstimos mais elevados, prazos alongados e taxas de juros equivalentes à metade das praticadas até
então no mercado. Nesse sentido, o Banco do Brasil cumpriu o desiderato do governo de se transformar
em um banco de crédito agrícola para o financiamento da lavoura.
Quanto aos juros, encontramos o predomínio de taxas de juros de 12% ao ano (sem contabilizar
a capitalização anual ou semestral) nos dez anos de análise, entretanto, no primeiro quinquênio ocorria
maior incidência das hipotecas (86%) negociadas a juros sobre o capital de 12%, 15% e 18%. Todavia,
por conta da presença do Banco do Brasil, no quinquênio seguinte, houve uma redução no número de
hipotecas (65%) negociadas a taxas de juros de 12%.
Quanto às garantias há a predominância de colaterais rurais sobre os urbanos, embora no segundo quinquênio, houvesse uma queda das garantias puramente rurais e crescessem as mistas, que
envolviam imóveis rurais e urbanos. Chamamos também a atenção para o fato de que 80% do valor dos
contratos de hipotecas incluíssem escravos como colaterais em ambos os quinquênios.
Nos dois tópicos, 2 e 3, ao analisar os credores e os devedores por quinquênio, tínhamos o objetivo de apresentar os indivíduos que estão por trás dos contratos de crédito hipotecário, suas profissões,
os setores econômicos em que atuavam e a natureza de suas riquezas patrimoniais. Evidenciamos que,
em ambos quinquênios, a participação do agente público, no caso da Fazenda Pública da Província
de São Paulo, como credor foi rara, mas com valores elevados, pois se referiam a débitos de grande
lavradores e cafeicultores. Para o primeiro quinquênio, os dois principais credores privados exerciam
atividades de capitalistas e de negociantes, e juntos eram responsáveis por 93,65% dos valores alocados
em empréstimos. Em termos de quantidade de hipotecas, capitalistas e negociantes de Campinas predominavam, porém, em termos do valor médio emprestado perdiam para os capitalistas e os negociantes
dos grandes centros comerciais e financeiros, como o Rio de Janeiro, Santos e São Paulo. Podemos
concluir, com base na fonte analisada, que o valor do crédito concedido quer por capitalistas quer por
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negociantes refletia a riqueza e o desenvolvimento comercial da cidade e da região onde atuavam.
Como era de se esperar em uma sociedade marcadamente voltada à produção agrícola, nos dois
quinquênios, os principais tomadores de empréstimos eram os agricultores, fazendeiros e lavradores:
para 1865-1869, 42% das hipotecas e 94% do valor; para 1870-1874, 39% das hipotecas e 91% do valor
total do crédito hipotecário. Entretanto já se nota no último quinquênio uma diversificação de tomadores, pois as atividades urbanas davam seus primeiros passos.
Concluímos que o grande diferenciador entre os dois quinquênios foi a presença do Banco
do Brasil, que deslocou os capitalistas dos grandes centros, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, e até
Campinas, do mercado de crédito hipotecário campineiro. Somente no ano de 1874, o Banco do Brasil
foi responsável por 57% do crédito hipotecário na praça de Campinas. Os contratos negociados tinham
prazo médio de 13 anos, taxa de juros 6% ao ano; amortização anual não mais de 5% do capital emprestado e taxa de administração de 0,2%. Com uma política de concessão de crédito concorrencial e favorável ao cafeicultor, os credores, capitalistas e negociantes privados não tinham condições de sustentar
vantagens iguais, e reduziram a oferta de crédito hipotecário.
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Resumo
Análise de natureza histórica-econômica sobre o direito comercial e a evolução da política comercial brasileira no contexto mundial,
desde a independência até a Primeira Guerra Mundial, destacando o protecionismo e a postura defensiva-fiscalista da política comercial, cujas características permanecem defensivas e fiscalistas durante todo o período. O Brasil, junto com alguns outros países
latino-americanos, exibiu as maiores tarifas desde meados do século XIX, passando a segunda revolução industrial, e o que se
prolongou ainda no século XX.
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Abstract
This economic and historical essay analyzes trade law and the evolution of Brazilian trade policies, from Independence to the First
World War. During this entire period, tariffs were used to obtain revenue and not for protection. Like many other Latin American
countries, Brazil maintained one of the highest tariffs in the world throughout the second Industrial Revolution and into the twentieth
century.
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1. Direito comercial: uma longa
evolução, desde a Antiguidade

mais diversas comunidades desse vasto império
da antiguidade clássica.

O

A presença do Estado, como regulador
das relações entre agentes econômicos, ou a
própria iniciativa dos agentes, entre si, se fazia
presente numa das “leis” desse Código, especialmente a que determinava as obrigações recíprocas entre as partes numa transação qualquer.
Essa lex mercatoria da Mesopotâmia dizia o seguinte: “Se o mercador conceder, a um agente,
milho, lã, óleo, ou qualquer outro tipo de bem
com o qual comerciar, o agente deve registrar o
valor [da mercadoria] e retornar [o dinheiro] ao
mercador; o agente deve tomar um recibo selado pelo [valor do] dinheiro que ele conceder ao
mercador” (Chanda, 2007, 30 e 339, com base
em R. H. Pfeiffer, “Hammurabi Code: Critical
Notes”, American Journal of Semitic Languages
and Literatures (1920): 310-15; “Business in
Babylon”, Bulletin of the Business Historical
Society 12 (1938): 25-27). Como se vê, não apenas o direito comercial deita raízes nos exemplos
mais precoces de intercâmbio comercial, mas
o próprio intervencionismo estatal é bem mais
antigo do que se imagina, com base nas formas
modernas de mercantilismo e de ativismo econômico estatal, a partir da consolidação da forma
atual do Estado centralizado, nas monarquias absolutas da Europa pós-medieval.

direito comercial, em seu sentido estrito, é bem mais recente do que as
formas mais primitivas de comércio
entre as comunidades humanas: codificado de
modo sistemático, tal como a conhecemos atualmente, ele pode ser considerado como historicamente contemporâneo da era das grandes navegações, quando, pela primeira vez na história da
humanidade, o planeta se tornou efetivamente
global, a partir da gesta colombina, em 1492, e
do périplo marítimo de Fernão de Magalhães,
em 1521. Desde então, ele vem conhecendo progressos formais e substantivos, impulsionando,
no plano do rule-making, as diversas ondas de
prosperidade que tanto beneficiaram as sociedades da era moderna e contemporânea nos últimos
cinco séculos.
Na sua expressão mais antiga, porém, ele
pode ser visto como praticamente simultâneo aos
primeiros estabelecimentos estáveis de ocupação
humana em um determinado território, aqueles
dotados de instituições estatais permanentes e,
portanto, de regras formais para administrar as
relações entre as pessoas e seus ativos materiais.
A despeito do fato de que linhas regulares de comércio já existiam nas primeiras comunidades
humanas de tipo urbano, desde o oitavo milênio
antes de Cristo – com destaque para Çatal Hoyuk,
na atual Turquia – a modalidade original de uma
lex mercatoria primitiva está presente numa das
282 leis do Código de Hamurabi, conhecido por
existir no primeiro estado “moderno” no começo do segundo milênio a.C., na Babilônia. Com
efeito, diversos dispositivos desse código regulavam aspectos privados e públicos da atividade
humana, entre eles comércio, finanças e propriedade, influenciando, mais tarde, a redação do
direito romano e suas derivações regionais nas

56

Foi justamente nessa fase de unificação
comercial do mundo por meio das grandes navegações ultramarinas e no alvorecer do mercantilismo enquanto doutrina oficial de vários
estados engajados na expansão imperial que uma
espécie de lex mercatoria universal começa a tomar forma, em padrões relativamente similares
aos atualmente conhecidos. Ela nem sempre foi
escrita, sendo bem mais “codificada” informalmente numa série de práticas reciprocamente
aceitas por mercadores nos mais diversos portos
do mundo. Menos de duas décadas depois que
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Vasco da Gama abriu o caminho das Índias aos
comerciantes portugueses – e, de fato, a todos os
demais concorrentes europeus – um farmacêutico português convertido em negociante e diplomata informa, chamado Tomé Pires, deixou, em
sua Suma Oriental (1512), uma descrição saborosa do porto de Malaca, no estreito que leva do
Índico ao Pacífico, uma aglomeração de 40 a 50
mil pessoas, mas dividida em 61 “nações” representadas em seu comércio de transbordo e em
cujo porto se faziam negócios em 84 línguas, do
Golfo Pérsico ao conjunto da Ásia. Ele expressava sua admiração pelo exuberante comércio e
os altos lucros produzidos pelo intenso intercâmbio de mercadorias entre essas diversas partes do
mundo, traduzindo empiricamente o que pode
ser considerado como o início do direito comercial dos tempos modernos:
Malaca é uma cidade que foi feita para
mercadorias, bem mais do que qualquer outra
no mundo; [é] o fim das monções e o começo de
outras [os ventos e as correntes marítimas que
aceleravam a navegação entre o Mar Vermelho
e as costas da Índia]. Malaca está cercada e se
situa no meio, e as trocas e o comércio entre as
diferentes nações situadas a um milhar de léguas em todas as direções precisam se dirigir
a Malaca... Quem for senhor de Malaca, tem a
sua mão na garganta de Veneza (Chanda, 2007,
52 e 342) com base em Armando Cortesão (tradutor e editor), The Suma Oriental of Tomé
Pires… and the Book of Francisco Rodrigues.
Londres: Hakluyt Society, 1944, 286-87).

Desde então, o direito comercial abandonou suas formas mais espontâneas, tal como
existentes na península itálica da Idade Média
tardia, e passou a ser codificado num conjunto
de regras e princípios que unem, de modo praticamente natural, uma das mais antigas comunidades globalizadas da civilização humana: a dos
comerciantes, que constituem, segundo Nayan
Chanda, junto com os pregadores, os guerreiros e
os aventureiros, os agentes primários mais cons-

tantes da globalização.
De fato, pode-se identificar antecedentes
do direito comercial em tempos recuados, entre
os fenícios, por exemplo, depois com os romanos
e os comerciantes do Báltico, na alta Idade Média, como os legítimos predecessores dos progressos que seriam observados a partir dos tempos modernos, sempre vinculados ao comércio
marítimo e às navegações de caráter exploratório
e de penetração comercial. A partir de seus passos iniciais nas cidades florescentes da Europa
medieval, ele terá intenso desenvolvimento nos
séculos seguintes, sempre assumindo um caráter
transnacional, o que o torna, efetivamente, um
dos pilares da primeira onda de globalização, a
que toma impulso na era moderna, antes mesmo
da revolução industrial. Ocorreu, é verdade, uma
distinção entre a sua aplicação pela common law,
de tradição britânica, e sua regulação estatal pelas Ordonnances sur le commerce de terre (e de
mer), na época de Luís XIV, como consagra a
tradição dirigista continental, mais especificamente francesa. Depois dessa legislação da época absolutista, a França napoleônica promulgou,
em 1807, seu Código Comercial, base de inúmeros outros instrumentos em diversos países.

2. O direito comercial brasileiro:
progressos, mesmo lentos
O Brasil não ficou imune a esse movimento, mas foi preciso aguardar quase meio
século para que fosse aprovado o primeiro Código Comercial, em 1850. Essa importação do
modelo francês de regulação mercantil não se
fez sem certo prejuízo do comércio e das atividades econômicas em geral, já que internalizou
igualmente o padrão dirigista e intervencionista
do Estado sobre atividades eminentemente privadas. De fato, como indica um historiador do
caso francês, o Code atribui preeminência às sociedades pessoais: “La société anonyme, qui est
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une association de capitaux, est regardée avec
méfiance et doit être autorisée par l´État comme
un cas d’exception. Ce régime restrictif entrave
la création des grandes compagnies” (de Broglie,
1995,175).
É verdade que os legisladores brasileiros
aproveitaram não só elementos do código francês, mas também dos códigos espanhol (1829) e
português (1833) para elaborar um instrumento
próprio, mas esse processo não foi linear, pois
que durante certo tempo ainda continuaram a vigorar no Brasil a legislação herdada do período
português, no qual vigiam, em matéria comercial, as Ordenações Filipinas, ou ainda a Lei da
Boa Razão, de 1769, em virtude da qual eram
subsidiárias, nas questões mercantis, as normas
legais “das nações cristãs iluminadas e polidas
que com elas estavam resplandecendo na boa,
depurada e sã jurisprudência” (Borges, 1969,
35).
Instalada em 1832 uma comissão de
“pessoas probas e inteligentes” em matéria de
comércio, concluiu-se dois anos depois um
projeto elaborado sob a inspiração de que “um
código de comércio deve ser redigido sobre os
princípios adotados por todas as nações comerciantes, em harmonia com os usos e estilos mercantis, que reúnem debaixo de uma só bandeira
os povos do novo e do velho mundo” (Idem,
37). Após longos debates parlamentares e uma
tramitação delongada nas duas Câmaras, foi finalmente promulgada, em junho de 1850, a lei
nº 556, Código Comercial do Império do Brasil, com 913 artigos divididos em três partes: do
comércio em geral, do comércio marítimo e das
quebras (isto é, das falências); completava-o um
título sobre os tribunais de comércio e sobre a
ordem do juízo nas causas comerciais. Ele não
fazia em princípio discriminação contra os não
nacionais, colocando obviamente sob sua jurisdição todos os atos de comércio praticados por
58

estrangeiros residentes no Brasil. O Código não
reconhecia, porém, o ato de comércio isolado,
exigindo, como condição de comercialidade, a
intervenção de pelo menos um comerciante, ou
seja um agente de profissão mercantil. A condição de comerciante estava pois reservada, além
das sociedades mercantis ou por ações, à pessoa
física exercendo profissionalmente o comércio,
sem distinção de nacionalidade.
A partir do Código de 1850, qualquer estrangeiro capaz, residente no Brasil, podia legalmente ser comerciante, assim como as empresas
constituídas sob as leis brasileiras; estas últimas,
tendo a maioria ou mesmo a totalidade de seus
sócios de nacionalidade estrangeira, nem por
isso deixavam de ser nacionais, se registradas
de acordo com a legislação do Brasil. De fato,
os estrangeiros dominavam certos ramos do comércio de importação de maneira absoluta, como
por exemplo os portugueses para os vinhos e os
britânicos nos artigos de vestuário e objetos de
metalurgia. O declínio relativo, depois da guerra
do Paraguai, da presença dessa última nacionalidade, comparativamente a outros comerciantes
estrangeiros, como os franceses e alemães, é
explicado como resultante da ligação direta, via
cabo submarino, entre a Europa e o Brasil, o que
permitia um contato direto entre os fornecedores
europeus e seus clientes brasileiros. Mesmo entre os comissários de café, atividade que a historiografia tradicional sempre acreditou ser dominada por brasileiros, a presença estrangeira era
majoritária: de maneira geral, os brasileiros eram
a minoria no comércio internacional.
Salvo restrições específicas, decorrentes da legislação ordinária, os comerciantes de
nacionalidade estrangeira se equiparavam aos
nacionais. O próprio Código estabelecia algumas dessas restrições, na sua parte relativa ao
comércio marítimo, por exemplo, que reservava
prerrogativas e favores a embarcações brasilei-
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ras aquelas que pertencessem efetivamente aos
súditos do Império. A proibição, nesse caso, era
drástica: se alguma embarcação registrada como
sendo brasileira pertencesse de fato a estrangeiro, ela poderia ser apreendida; a navegação de
cabotagem, salvo durante um período, foi em
geral reservada a embarcações brasileiras, da
mesma forma como deveriam ser brasileiros e
domiciliados no Império os capitães ou mestres
de navios.
Esta era, contudo, uma situação relativamente excepcional, pois que, no mais das vezes,
o grosso das atividades econômicas estava aberto
à participação de capitais e de cidadãos estrangeiros, operando em grande medida sem necessidade de autorização prévia, mediante mero registro na junta comercial. Alguns setores podiam
exigir a concessão da autoridade, como as lavras
das minas, os transportes ferroviários ou navais,
a iluminação pública e a instalação de cabos telegráficos, o que implicava formalmente um ato
administrativo, mais raramente a promulgação
de uma lei, atribuindo permissão temporária para
o oferecimento de algum serviço ou o desempenho de alguma atividade.
Mais para o final do Império, com o
crescimento da presença estrangeira na vida
econômica nacional, alguns setores começaram
a expressar reservas quanto à sua conveniência
para o País. Lei aprovada em 1882, que liberou
a organização de empresas de responsabilidade
limitada — até essa data, as empresas somente
podiam operar legalmente após consentimento
expresso do Conselho de Estado —, exigia em
contrapartida que as empresas estrangeiras ainda conseguissem aprovação específica do Parlamento para se instalarem (Schulz, 1996, 16). De
forma geral, o Brasil republicano vai operar uma
nacionalização de grande parte das atividades
econômicas – data do início do século XX a “lei
do similar nacional”, de feição claramente pro-

tecionista –, tendência que seria reforçada ainda
mais pela Constituição e pelos diversos códigos
de exploração de recursos naturais surgidos a
partir da revolução de 1930; a ditadura estado-novista exacerbaria o protecionismo e o nacionalismo estatizante, características que só seriam
revertidas, praticamente, na última década do
século, para novamente emergirem com força a
partir de 2003, com a mudança de maioria política, e sua ideologia econômica, no Executivo e
no Parlamento.

3. Políticas comerciais no Brasil:
um protecionismo renitente
Descontado o período inicial de sua vida
independente, quando ele teve de acomodar-se à
herança diplomática deixada pela sujeição portuguesa aos interesses comerciais britânicos – um
largo período que se estende de 1808 até 1844
–, o Brasil sempre foi, pelo resto do Império e
em toda a República, um país de tarifas excessivamente elevadas. Não se pode dizer, contudo,
que ele tenha sido um país voluntária e conscientemente protecionista, no sentido estrito do termo, durante todo esse tempo, tanto porque havia
poucas indústrias a proteger. De modo geral, as
necessidades fiscais primaram sobre as intenções protecionistas, tanto porque as autoridades
do Tesouro se esmeraram também em taxar as
exportações: a partir de um mínimo de 2%, que
D. João VI já considerava excessivo, a Regência elevou os impostos de exportação para 7%,
valor que foi mantido irregularmente pelo resto
do período monárquico, com algumas reduções
temporárias a 5% (IHGB, 1922, 1094).
Desde que o país conseguiu se libertar da
“tarifa inglesa” – estabelecida em 1810, continuada tal qual em 1827, e mantida contra a sua
vontade até a introdução da Tarifa Alves Branco
–, o Brasil estabeleceu alíquotas elevadas na importação de produtos, mais por razões fiscais do
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que propriamente industrializantes, embora esse
tipo de motivação também tenha estado presente
em diversos momentos de revisões tarifárias ao
longo do Império e, mais enfaticamente, a partir da República. Os desincentivos ao comércio
exterior – e, por extensão, à própria produção
nacional, ao gravar os insumos importados para
transformação local – eram ainda acrescidos linearmente, pelo fato de as províncias no Império
e os estados na República se empenharem em aumentar suas parcas receitas impositivas por meio
de adicionais em direitos de
exportação. Não raro, algumas
províncias, motivadas politicamente a proteger os produtos locais, se esmeravam em
discriminar os de fabricação
‘estrangeira’, o que incluía inclusive produtos de outros estados: no decorrer do Império,
alguns governos estrangeiros
fizeram reclamações contra
esse tipo de discriminação
(Almeida, 2005, 288-9).
O padrão geral da definição de novas
pautas aduaneiras, bem como das periódicas
revisões tarifárias, no Brasil como em outros
países da região, sempre foi no sentido da sua
elevação, muito raramente na outra direção. As
motivações protetoras e defensivas nem sempre
estavam bem fundamentadas, ou então, elas não
eram facilmente detectáveis na estrutura da pauta
de importação, cujas alíquotas eram construídas
no mais das vezes para produzir receitas para o
Estado, antes que para proteger alguma indústria
bem identificada (no mais das vezes, aliás, inexistente). A valoração aduaneira era deficiente ou
simplesmente arbitrária, o que podia converter
uma tarifa ad valorem aparentemente moderada
em um peso efetivo maior do que o incidente nominalmente sobre o preço do produto.

60

As reformas tarifárias, e suas revisões,
seguiam mais os imperativos da balança comercial e seus efeitos cambiais secundários – ou
seja, procuravam seguir os problemas acarretados pela volatilidade do mil-réis, ou a situação
errática das rendas do Estado – do que propriamente alguma política industrial bem definida. O
nível mais elevado da tarifa ad valorem fixado no
decurso das diversas reformas tarifárias ao longo
do Império se situou entre 50 e 60%, como se
pode constatar na tabela abaixo.

Mesmo numa situação de dependência
de bens estrangeiros para o essencial das necessidades de consumo e de investimento do aparelho produtivo, os sentimentos nacionalistas eram
predominantes em quase todos os países latino-americanos, com um viés sempre mais forte na
retenção das importações do que na promoção do
comércio exterior como um todo. Esses instintos
se viram aparentemente justificados a partir da
crise dos anos 1930, quando a obsessão pelo estrangulamento cambial – talvez nunca superada
nas décadas que se seguiram – serviu para exacerbar, desta vez de modo mais explícito, o comportamento protecionista das elites industriais
e políticas. Cabe também mencionar a possível
utilização da tarifa como uma espécie de arma
política, nem sempre dirigida contra a concorrência estrangeira, e mais voltada, talvez, para a
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redistribuição de renda entre grupos sociais, segundo configurações domésticas de poder.
Sem dispor de uma reflexão econômica
própria, em vista da ausência geral de especialistas nessa área, os países latino-americanos
tendiam a seguir as políticas comerciais dos europeus, ou dos norte-americanos, mesmo quando os níveis de industrialização eram totalmente
distintos – e eles sempre o foram, sobretudo no
final do século 19 e na primeira metade do seguinte. Nesse sentido, uma análise das políticas
comerciais seguidas pelo Brasil não pode ser feita com referência apenas ao processo doméstico
de formulação de políticas públicas – neste caso,
seria inclusive incongruente, tendo em vista as
necessárias interações com os fluxos externos e
as reações às políticas tarifárias dos demais países –, mas essencialmente no contexto das políticas e práticas de comércio internacional seguidas pelos demais países, entre eles alguns latino-americanos, com ênfase no caso da Argentina.

4. A herança do Império e as
inovações da República
A última tarifa do Império, implementada pelo ministro da fazenda João Alfredo em janeiro de 1889, era de tipo móvel, ou seja, acompanhava a variação do câmbio, que, obviamente
variava muito, ao sabor das flutuações dos preços de principal produto de exportação, o café.
De fato, a despeito das receitas crescentes com
as exportações totais de café, dada a expansão da
produção ao longo do tempo, os valores obtidos
por cada saca de café no mercado internacional
variavam bastante, o que impactava a cotação do
câmbio na praça do Rio de Janeiro e, portanto,
as receitas públicas: o valor de uma saca podia
variar entre 1,4 libras esterlinas, como ocorreu,
em média, nos anos 40 do século 19, e um máximo de 3,1 libras, como foi o caso na década que
se seguiu à Guerra do Paraguai (Buescu, 1974,

128).
Ao ter início a República, o ministro da
Fazenda, Rui Barbosa, decidiu que uma parte do
imposto teria de ser paga em moeda forte, o que
significou a introdução da quota-ouro (à razão de
2% da tarifa), com vistas, justamente, a preservar o nível das receitas fiscais. Antes de deixar o
ministério, Rui Barbosa conduziu uma nova reforma tarifária: mandou efetuar, no final de 1890,
uma revisão em cerca de 1.100 itens da pauta de
importação, a partir da qual a maior parte ficou
estabelecida em taxas fixas, mas ele também determinou a aplicação de uma tarifa adicional ad
valorem a 89 deles; o nível mais elevado da alíquota era de 60%.
As motivações, como no caso americano
até essa época, eram basicamente fiscais, dada a
enorme dependência das receitas gerais do Estado dos recolhimentos efetuados nos portos de
entrada. De fato, contrariamente ao que se considera como sendo um posicionamento claramente
em favor da industrialização protegida, no caso
dos EUA foram as preocupações com as receitas
da União que estiveram por trás das altas taxas
alfandegárias cobradas no decorrer do século 19:
“antes da adoção do imposto de renda no século
20, os impostos de importação financiavam 90%
do governo americano” (Thornton-Ekelund,
2004, p. 13). Mais até do que o temor da concorrência britânica contra a “indústria infante” do
país, foi a necessidade de assegurar uma fonte de
receita regular e constante para o Estado, em face
de tantas reviravoltas do ciclo econômico, que
respondeu pelo protecionismo fiscal nos EUA
(Taussig, 1964).
O grande princípio da Constituição republicana de 1891 foi a descentralização, assim
como a obra da Regência tinha sido a centralização, inclusive e principalmente no plano tributário: em 1835, os legisladores desse período
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de transição tinham concentrado na União 58
rubricas de receitas, inclusive os impostos de exportação, todos os do ‘Município Neutro’ (Rio
de Janeiro), os de transmissão de propriedade,
indústrias e profissões, predial e outros. A reação, em 1891, se fez no sentido contrário, travando-se um embate difícil na Constituinte, que,
finalmente, transferiu aos estados os impostos de
exportação, o predial e o de indústrias e profissões. Como resultado, já no orçamento de 1892,
para fazer face às despesas federais, teve a União
de aplicar um adicional de 50% sobre os direitos aduaneiros sobre bens importados em geral
(menos bacalhau, charque, feijão, milho e arroz),
de 60% sobre bebidas e sedas e de 10% para o
expediente de gêneros livres, assim como para
trâmites aduaneiros, como capatazia e armazenagem (Bouças, 1946, 114).
O trabalho – aparentemente constante e
regular – de revisão das tarifas brasileiras continuou o seu movimento ascensional pelo resto da
última década do século 19: em 1896, já sob já
sob o ministro da Fazenda Rodrigues Alves, na
presidência Prudente de Moraes, a revisão tarifária consistiu na supressão do adicional ad valorem aos itens anteriormente contemplados, mas
em compensação ocorreu a definição de duas
pautas, uma geral e outra mínima, para utilização em função das conveniências da política comercial, de acordo com o que se fazia então em
diversos outros países, a começar pela França; o
nível ad valorem mais elevado foi então fixado
em 84%. Pouco depois, em março de 1897, o ministro Bernardino de Campos efetuou mudanças
na pauta, com a redução em certos itens e um
aumento considerável em outros; o nível mais
elevado ad valorem subiu então a 200%, o que
talvez possa ser explicado pelas necessidades de
recursos em função da guerra que estava sendo
conduzida nos sertões da Bahia.
Como pode acontecer em casos desse
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tipo, a partir da aplicação de valores tarifários
nominais mais elevados, as importações diminuíram sensivelmente, o que resultou no declínio da receita geral. Esse efeito, identificado
mais tarde por Keynes a partir de observações
empíricas, foi formalizado muitos anos depois –
em 1964 – pelo economista Arthur Laffer, que
demonstrou que a curva das receitas fiscais é
decrescente quando as alíquotas incidentes são
exageradamente elevadas. Consoante sua frustrante descoberta prática, poucos meses depois,
o próprio ministro Bernardino de Campos implementou, em dezembro de 1897, uma revisão parcial da tarifa anterior, operando uma redução em
vários itens, com o objetivo de aumentar a receita geral das alfândegas. Essa reforma, conduzida
por uma comissão presidida por Leopoldo de
Bulhões, foi acusada de livre-cambista pelo setor
industrial (Silva, 1969, 221). A redução temporária dos níveis tarifários não inverteu, contudo, a
tendência à elevação das barreiras alfandegárias
em quase todos os países latino-americanos: ao
final desse período que ficou conhecido como
uma suposta belle époque, os países da América
Latina eram os mais protecionistas do planeta:
por volta de 1913, a tarifa média no Uruguai era
de 35%, de quase 40% no Brasil e acima de 45%
na Venezuela (Bulmer-Thomas, 2003, 139)
Num momento em que os EUA, que junto com a Argentina eram notoriamente os mais
protecionistas do hemisfério, podiam se dar ao
luxo de contrair acordos comerciais prevendo reduções tarifárias (ainda que não em bases NMF
universais), já que, a partir de então, menos dependentes das receitas alfandegárias, o Brasil
ainda dependia fundamentalmente dos impostos
de importação para satisfazer a maior parte das
necessidades financeiras do Estado. A evolução
econômica e política nos EUA e no Brasil –
como em muitas outras esferas da vida pública
– foi essencialmente similar, mas com várias dé-
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cadas de distância: desde o início de sua organização republicana, o governo federal americano
dependia essencialmente das receitas alfandegárias para cobrir a quase totalidade de suas despesas. Num período de mais de cem anos, até 1894,
as tarifas de importação representavam a maior
fonte de renda para o governo federal americano,
ultrapassando todas as demais receitas, inclusive
a venda de terras públicas (Isaacs, 1948, 283).
Nessa época, as receitas advindas do comércio
exterior no Brasil representavam mais de dois
terços das receitas totais do Estado central (não
considerando, aqui, que as províncias, depois estados, também cobravam taxas sobre a entrada e
saída de mercadorias).
Nos EUA, a partir de 1894, um cenário
muito diferente se impôs, mas até 1910 as tarifas ainda representavam a metade das receitas
fiscais da União, situação que começa a mudar
sensivelmente desde então. Já em 1927, essas receitas tinham caído a 25% do total e continuaram
a diminuir daí para a frente. Em 1939, por exemplo, apenas a título de comparação, as receitas
recolhidas com a venda de cigarros e produtos de
tabaco em geral superavam 500 milhões de dólares, quando as tarifas alfandegárias mal ultrapassavam 300 milhões. No caso dos EUA, elas
se mantiveram, sobretudo, como uma arma de
diplomacia comercial (Isaacs, 1948, 283).

5. A escalada tarifária e o protecionismo brasileiro
Um esforço de comparação das médias
tarifárias dos principais países com os quais o
Brasil mantinha maior intensidade de comércio
nesse período nem sempre é factível, dadas as
dispersões das alíquotas, as classes diferentes de
produtos e a própria orientação da política comercial, em função dos níveis de industrialização de cada país, do grau de abertura ao comércio internacional – que depende, em grande me-

dida, da dotação relativa de fatores – e da própria
ideologia dos dirigentes políticos. É possível,
contudo, comparar-se o grau de proteção efetiva
existente em cada país, mediante a “montagem”
de uma alíquota tarifária média a partir das taxas de importação como fração do valor total
das importações. Esse tipo de exercício foi conduzido pelos economistas Michael A. Clemens
e Jeffrey G. Williamson (2001), que alinharam
essas médias anuais pelo espaço de um século,
desde a segunda metade do século passado até
meados do século 20. Não é preciso dizer que
os países latino-americanos sempre foram – e
provavelmente continuam sendo – os campeões
absolutos das tarifas elevadas, em alguns casos
até exageradamente. Alguns países, alegadamente protecionistas, em função de alíquotas altas
em determinadas categorias especiais, ou de
produtos seletivamente protegidos em função de
lobbies ou de políticas públicas, acabam sendo
beneficiados nesse tipo de abordagem, já que a
metodologia seguida, pode distorcer determinadas incidências da proteção comercial; mas ela
oferece, por outro lado, uma visão geral mais
clara sobre a orientação geral da política comercial do país em questão.
A tabela seguinte coleta seletivamente
algumas dessas informações sobre as alíquotas
médias praticadas pelos principais parceiros comerciais do Brasil no período anterior ao início
da República no Brasil, permitindo uma primeira
visão geral dos instintos protecionistas de cada
um deles na segunda metade do século 19 (o Japão não era, nem de longe, parceiro comercial
do Brasil nessa época, mas figura na tabela para
fins comparativos, apenas). Entre 1865 e 1889,
a tarifa brasileira foi de 25,7% a 41,4, passando
por um pico de 58,2, em 1887, ao passo que a
tarifa americana não chegou a exceder 41%, se
situando numa faixa média de 32,3%, bem abaixo de uma média aparente do Brasil, para esse
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período, em torno de 39,4%. O outro país mais
protecionista, a Argentina, ainda ostentava, nessa
fase, uma média tarifária de 25,5%.
O que se pode concluir, à vista da tabela acima, é que, com a exceção das alíquotas
elevadas apresentadas pelos EUA recém saídos
da guerra civil, quando legitimamente a União
aumentou substancialmente as tarifas alfandegárias, como meio de enfrentar as despesas militares e as da reconstrução posterior, o Brasil se
apresenta como o campeão absoluto das alíquotas exageradas. Registre-se, ademais, que a tarifa
média foi construída apenas com os impostos de
importação, sendo que o Brasil também gravava,
significativamente as suas próprias exportações,
cujos impostos representavam entre 10 e 18%
das receitas totais do Estado, nesse mesmo período. Em todo caso, o Brasil ultrapassou a média
dos EUA poucos anos depois do final da guerra
do Paraguai e, pelo resto do período considerado,
manteve-se sistematicamente acima dos EUA e
da Argentina – à razão de um terço adicional,
aproximadamente – os dois outros países mais
protecionistas desta seleção.
As correções tarifárias iniciadas por Rui
Barbosa, e continuadas nos dez anos seguintes,
sempre com a intenção de aumentar as receitas
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do Estado, eram uma verdadeira tarefa de Sísifo, já que
os desequilíbrios internos e
externos se agravaram durante todo o período. A inflação
iniciada com o encilhamento
desorganizou as finanças do
Estado, o que também se refletiu na taxa de câmbio: de
13 mil-réis por libra esterlina
em 1889, a paridade se elevou
(ou foi rebaixada, em termos
mais corretos) a 34 mil-réis
dez anos mais tarde.

6. Ajuste fiscal pela via das receitas alfandegárias
A consolidação do governo republicano – ameaçada no início por revoltas militares e
ameaças de ‘retorno monarquista’ – confirmou,
outrossim, a agravação das tendências protecionistas. O governo Campos Salles, da mesma
forma como vários outros antes ou depois dele,
foi, provavelmente, um dos mais contraditórios
da história econômica brasileira: empossado sob
o signo da austeridade e da ortodoxia liberal, foi
levado a praticar uma das políticas fiscais mais
extorsivas de que se tem notícia na trajetória da
Receita brasileira. O presidente e o seu ministro da Fazenda, o médico Joaquim Murtinho,
deram início ao mandato com um severo ajuste
nas contas públicas, com vistas a honrar o acordo
de renegociação da dívida externa brasileira que
o presidente eleito – mas ainda não empossado
– tinha concluído com os banqueiros oficiais do
Brasil, os Rothschild, em Londres, no decorrer
de 1898. Para isso, e contra todos os seus princípios de gestão econômica, o ministro Murtinho
impôs um programa de aumento de arrecadação
que pode ter sido um dos mais violentos da história do Brasil, e desse ajuste não escapou a política comercial.
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Decidida em novembro de 1899, mas
implementada em 1900, a assim chamada Tarifa
Murtinho elevou bastante os direitos de importação, podendo ser designada como a maior tarifa
do hemisfério americano e, possivelmente, uma
das maiores do mundo. Animada por objetivos
essencialmente fiscais, como quase sempre ocorreu nesses casos, a aplicação de tarifa ad valorem
passou a ser imposta a 142 itens (sobre um total de 1.070 categorias, correspondendo a 2.839
itens), sendo o nível mais elevado o de 100%.
Ainda assim, como praticado nesses tempos de
guerra tarifária, ele preservou a dupla pauta, ou
seja: a aplicação da tarifa mínima ao tratamento
de favor e uma tarifa em dobro como arma de
represália comercial. A tabela abaixo registra as
reformas tarifárias empreendidas nos primeiros

dez anos da República, constatando-se uma certa
continuidade no número de itens da pauta aduaneira, mas uma grande variação da tarifa máxima
ad valorem.
A cota-ouro de 2%, que tinha sido suprimida em 1891, foi restabelecida em dezembro de
1898, logo ao início da administração Campos
Salles, sobre a base de 10% da tarifa. Ela ainda
sofreu uma elevação de 15% em junho de 1899,
antes de ser fixada na Tarifa Joaquim Murtinho
ao nível de 25%. Mais uma vez, não houve nenhuma inspiração protecionista, sobretudo no
caso do ministro Murtinho; se tratava, pura e
simplesmente, de urgentes necessidades fiscais.

O remédio foi amargo, mas parece ter funcionado: o equilíbrio financeiro foi restabelecido e o
câmbio baixou de 34 a 22 mil-réis por libra.
Os sentimentos protecionistas, progressivamente crescentes na República, podem
explicar, em todo caso, a incidência de tarifas
específicas elevadas, mas os principais propósitos eram os de fazer caixa para enfrentar as obrigações internas e externas da República. Sobre
isso se deve agregar as necessidades dos estados,
cujas taxas de exportação também constituíam
o essencial de suas receitas. Em São Paulo, por
exemplo, a exportação de café conseguia encher
os cofres do estado, enquanto que no Pará e no
Amazonas o mesmo ocorria com a borracha natural. O Brasil, aliás, não constituía uma federação, já que mesmo
produtos “exportados”
para outros estados
pagavam impostos de
“exportação”.
Nesse sentido, a situação
não parece ter mudado
muito desde então e o
Brasil talvez, seja, dos
países integrantes do
Mercosul, aquele que ainda precisa construir a
unificação de seu mercado interno, já que se assemelha, nesse particular, às unidades políticas
alemãs do período anterior ao Zollverein, ou à
situação da Itália pré-unificação, ou, quiçá, talvez mesmo até à situação da França medieval.

7. Compensações e retaliações, em
perfeita reciprocidade
A Tarifa Murtinho de 1900 permaneceu
essencialmente a mesma até a crise dos anos
1930, embora com diversas revisões no período.
Seguindo o exemplo francês, as tarifas poderiam seguir o padrão “normal”, isto é, elevado,
ou serem ainda mais ofensivas, adquirindo en-
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tão o caráter de retaliação contra os países que
praticassem, justamente, tarifas elevadas ou que
discriminassem contra o principal produto de
exportação, no caso do Brasil, basicamente o
café. Isenções e franquias especiais podiam ser
atribuídas a determinadas categorias de bens, ou
segundo as negociações empreendidas com os
países importadores dos principais bens de exportação do Brasil, como ocorreu
com os EUA logo no início da gestão Rio Branco. Ao mesmo tempo,
outras disposições eram adotadas
para defender o nível das receitas,
como veio a ser estabelecido, por
exemplo, com a tarifa ouro, elevada
para 35% em 1905 a partir de seu
nível de 25% fixado por Joaquim
Murtinho (mas ela chegaria a 60%
em 1922). Diversas outras reformas de oportunidade implicaram
em mudanças nos valores de alguns
itens, sempre em função do estado
das contas públicas.
Sempre propenso a seguir
a França nos terrenos os mais diversos – da filosofia à moda, ainda que sempre
dependente financeiramente da Grã-Bretanha –,
o Brasil também seguiu a maneira francesa de
praticar política comercial, o que, no caso das
tarifas, adquiriu contornos de retaliação. As
práticas brasileiras adotaram o mesmo esquema
dual: aos acolhedores (na verdade, protecionistas
moderados), se aplicava a tarifa ‘normal’; aos
recalcitrantes, ou muito protecionistas, a máxima. Mais adiante, a guerra ensejou a adoção de
alíquotas mais elevadas em quase todos os países, inclusive para compensar a perda de receitas
com a inflação de preços, que corroía os valores
das tarifas específicas. Assim por exemplo, em
1918, a França aumentou a tarifa máxima de 10
para 40%, ao passo que a tarifa mínima foi de 5
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para 20%. Não satisfeito, o governo francês começou ainda a aplicar os licenciamentos de maneira mais extensiva.
O Brasil, de sua parte, já contava com
uma lei do similar nacional desde o início do
século, o que facilitou a tarefa de contenção da
entrada de produtos estrangeiros. Nesse período,

que vai da última década do século 19 até o início da primeira guerra mundial, o Brasil continuou a exibir as maiores médias tarifárias dentre
todos os seus principais parceiros comerciais,
indo de 30% a quase 50% no leque das receitas
de importação, como se pode constatar pela tabela seguinte.
O país menos protecionista de todos
continuava sendo, obviamente, a Grã-Bretanha,
ainda que, a partir do final do século 19, líderes
conservadores tenham iniciado um movimento
em favor da reforma da política comercial, pedindo a adoção de tarifas mínimas e o estabelecimento de algum tipo de preferência imperial,
com a dupla justificativa do aumento das tarifas
nos parceiros mais importantes e da necessidade
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de receitas fiscais (inclusive para pagar os custos das guerras coloniais e os da manutenção do
mais vasto império conhecido na história).
Curiosamente, coube a um antigo liberal,
Joseph Chamberlain, convertido em conservador
no final do século, dar a partida ao movimento
pela reforma tarifária, por meio de um famoso
discurso, em maio de 1903, no qual ele atacava
o livre comércio e já pedia o estabelecimento de
uma preferência imperial (Chamberlain, 1903,
4-7). A campanha foi um desastre para o partido Tory (conservador), colocando os liberais no
poder por quase vinte anos, mas deixou, talvez, a
semente da futura revisão tarifária protetora, que
começou lentamente, com a guerra, foi se desenvolvendo setorialmente durante os anos 1920,
para instalar-se resolutamente a partir de 1932.
No período que antecede a Grande Guerra, as tarifas da Grã-Bretanha, ainda permanecem as mais baixas dentre os principais parceiros
comerciais do Brasil, sendo que a Alemanha e a

França começam um lento movimento ascensional (não contando o Japão, um parceiro comercial irrelevante nessa época). A Argentina consegue ultrapassar aos EUA nos níveis de proteção,
com médias respectivas de 25% e 23%, ao passo
que o Brasil continua a ser o campeão das barreiras alfandegárias, com uma tarifa média de 39%.
De fato, a proteção era bem maior, mas a metodologia seguida na base de dados de Clemens
e Williamson, ao medir receitas de importação
sobre o valor total das importações negligencia
o peso da proteção, uma vez que a importação
de manufaturados se torna menos importante no
conjunto das importações.
De maneira geral, desde o final do século 19, quando tem início a escalada tarifária e a
adoção de sistemas ofensivos, e com maior ênfase no início do século 20, os países só aceitam
reduzir suas tarifas “normais” em bases bilaterais, na mais estrita reciprocidade, na maior parte
dos casos sem a cláusula NMF e com negociações produto a produto. A estratégia seguida por
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quase todos eles era a de pequenos movimentos
direcionados sobre produtos específicos, já que
as alíquotas e as posições dos produtos selecionados pelos lobbies para ação nos respectivos
parlamentos estavam sempre sendo objeto de alguma revisão oportunista, obviamente defensiva
(Verdier, 1994).

Uma síntese da política comercial
brasileira até o início do século XX
Para sintetizar esse longo percurso, nem
sempre retilíneo, mas invariavelmente protecionista, o quadro analítico seguinte resume, para
o período 1889-1918, os principais elementos
constitutivos da política comercial brasileira, em
perspectiva evolutiva.

Epílogo: a difícil modernidade do
direito comercial no Brasil
O direito comercial no Brasil aparece e
se desenvolve, portanto, não exatamente como
uma emanação da própria sociedade econômica,
mas possuindo estreitos vínculos com a soberania estatal, aspecto sempre cultivado na tradição
jurídica brasileira, já que tivemos de esperar quase o final do século XX para, finalmente, aprovar
uma lei de arbitragem, equiparando esse mecanismo facilitador aos laudos judiciais. De fato,
até parece uma aberração que se tenha tido de
aguardar décadas, senão um século inteiro, para
que fosse finalmente incorporada a arbitragem
ao ordenamento jurídico brasileiro, quando esse
instituto integra desde muito tempo os procedimentos comerciais típicos nos países da Custom
Law, inclusive quando estão envolvidos agentes
nacionais e estrangeiros. A arbitragem é uma espécie de direito comercial alternativo aplicado
pela própria classe dos comerciantes: ele não se
apresenta apenas como um instrumento de utilidade prática, mas de fato como uma real necessidade, aliás plenamente compatível com os
mecanismos e os processos mais característicos
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da globalização: rapidez, flexibilidade, liberdade dada aos próprios agentes de escolherem foro
aplicável, base legal, instrumentos decisórios e
os “juízes”, ou árbitros, da disputa.
Dos albores da humanidade, ainda nos
tempos de Hamurabi e suas tabletes de argila, rabiscadas em caracteres cuneiformes, aos nossos
tempos, de escrita virtual e de tabletes digitais,
o comércio, de bens físicos ou intangíveis, continuará a se expandir em ritmo sempre superior
ao do próprio crescimento da produção física
no mundo. Sua expressão regulatória, o direito
comercial, é consubstancial a esse desenvolvimento e o conhecimento adequado de suas normas por parte dos agentes diretos do comércio é
essencial agentes primários da globalização. Mas
mesmo não o conhecendo a fundo, todos o praticam, consciente ou inconscientemente: como
o personagem de Molière, que fazia prosa sem
saber, somos todos, um pouco, contrafações de
Monsieur Jourdan na era da globalização.
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Resumo
A proposta deste artigo é fazer uma análise sobre a fiscalidade na capitania do Rio de Janeiro, tendo como principal cenário de
observação a Alfândega. O recorte temporal utilizado privilegiará o período compreendido entre os anos de 1580 e 1750, que
correspondem respectivamente ao início da União Ibérica e o fim do governo de D. João V. Nessa época constata-se uma grande
preocupação com o aparato fiscal, já que os recursos provenientes da arrecadação de tributos eram essenciais para a manutenção
do Reino, do ultramar e ainda para a acumulação de riquezas pelos homens de negócio tanto na metrópole quanto na colônia. O
que se pretende é esquadrinhar não só a própria montagem do sistema de arrecadação, como também as mudanças sofridas por
este ao longo do tempo.
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Abstract
This article seeks to analyze taxation, particularly customs, in the captaincy of Rio de Janeiro. The period studied goes from 1580 to
1750, from the union with Spain to the end of the government of D. João V. At that time, the fiscal apparatus received a good deal of
attention as the proceeds from the collection of taxes were essential for the maintenance of the mother country and the colonies as
well as for the accumulation of wealth by businessmen in both the metropolis and the colony. We shall examine not only the structure
of the collection system, but also the changes to the taxation process over time.
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O

s impostos sobre o comércio resultaram na forma mais eficiente de arrecadação tributária, já que a mercancia, com destaque para a externa que incluía a
colonial foi o setor mais dinâmico da economia e
o principal responsável pela criação de riquezas
tanto pública, quanto privada (Mattoso, 1998,
89). Por esse motivo, não é de se estranhar que
a fixação de postos alfandegários tenha sido uma
preocupação constante da Coroa, já que era da
cobrança aduaneira que provinha a maior parte
dos seus rendimentos (Mattoso, 1997, 100). A
atividade mercantil era, dessa forma, essencial
não só para promover a ligação entre as partes do
império português, como também servia de fonte
por excelência de recursos no Reino e no ultramar (cf. Almeida; Sampaio; Costa, 2017, 215).
Contudo, no Brasil, o período das Capitanias Hereditárias não possuía sistema fazendário adequadamente instalado, o que só veio
a ocorrer no Governo-geral, com a implantação
da Provedoria-mor, adotando-se aí uma estrutura administrativa fiscal verticalizada. Na primeira instância, se observa os Provedores da
Fazenda das capitanias exercendo um controle
apenas local. Em segunda, com autoridade em
toda a colônia, verifica-se o Provedor-mor. Por
fim, na qualidade de órgão máximo, no topo da
hierarquia para onde poderia ser feita apelação
das sentenças proferidas pelos juízos inferiores,
a Casa da Suplicação no Reino (Almeida, 1870,
98), que se constituía no supremo tribunal de justiça tanto do Reino quanto de seus territórios no
ultramar.
Com a fixação da administração fazendária em terras americanas, um Regimento foi
entregue a Antônio Cardoso de Barros4 que,
como titular do cargo de Provedor-mor, tinha a
missão de colocar em ordem a mui desordenada administração da Fazenda. Esse regulamento
4 REGIMENTO..., 1966, p. 271-278.
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tinha por objetivo, entre outros, o de prover as
capitanias com Alfândegas. Com amplo leque
de determinações voltadas para a implantação
dos mecanismos de arrecadação e fiscalização,
tal regulamento visava a promover a aquisição
de receitas e o controle de despesas, além de se
preocupar com as atividades econômicas na colônia. Foram ainda anexadas a esse Regimento
as normas destinadas aos provedores das capitanias. Com 53 artigos, essas normas se ocupavam
da montagem do aparato fiscal em nível local e,
por meio delas, instituíram-se o regime fiscal
fazendário e o ano fiscal. Havia um claro entrosamento entre os dois regimentos acima citados.
Enquanto o primeiro ordenava e comandava, o
segundo zelava pelo exato cumprimento e pela
dinamização das ordens emanadas. Nesse sentido, era evidente a preocupação de se evitar a evasão de impostos, o que demonstrava o reconhecimento pela Coroa do valor de suas possessões no
ultramar e o descuido como era tratada até então
a arrecadação fiscal na colônia.
No art. 4º do referido regimento ficava
estabelecido que em cada capitania deveria existir uma alfândega com os respectivos livros de
receitas e despesas. Caberia ao Provedor-mor
possuir o registro do nome, a alcunha, a filiação,
a residência, o soldo de seus oficiais e o conhecimento dos pagamentos que lhes fossem feitos,
a fim de se obter um controle sobre a exportação
e importação, além da garantia de ganhos fiscais
com a cobrança da dízima da alfândega.5 Concernia à Provedoria ampliar o controle sobre as
aduanas e fiscalizar para que toda movimentação
comercial fosse feita em portos onde houvesse
5 De acordo com José Serrão a dízima era um encargo tributário que
correspondia a “um décimo e recaia sobre a importação de mercadorias do Reino [...] recordava-se que por Foral e Antigo Costume
todas as pessoas que carregarem mercadorias em Portugal tinham
obrigação de logo pagar a dízima delas ou a sua valia, e com o mesmo
fundamento, pertencia ao rei haver a dízima de todas as mercadorias
que entrassem em Portugal por foz e obras do mar, trazidas quer por
nacionais quer por estrangeiros” (1975, p. 840-841). Em se tratando da
América portuguesa, segundo Hyllo Nader, a dízima da Alfândega era o
imposto de dez por cento cobrado sobre as fazendas que davam entrada
nos portos da colônia e que fora estabelecida junto com o Governogeral (1548) (2014, p. 32).
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postos alfandegários, com o objetivo de que os
direitos da Coroa não fossem lesados.

dando sua incidência na entrada e na saída dos
portos.6

Era da competência dos provedores das
capitanias apreciar as ações e os feitos, as causas e as dúvidas movidas sobre coisas que diziam respeito à Fazenda. Cada provedor em sua
provedoria exercia também o ofício de juiz da
Alfândega, com atribuição para julgar todas as
contendas sobre o recolhimento do imposto da
dízima das mercadorias nos portos e todas as
causas que envolvessem descaminhos, seja por
envolvimento da tripulação dos navios, seja por
erros dos oficiais da própria provedoria. Da mesma forma, eram competentes para julgar as causas com valor até dez mil réis, não possibilitando
às partes, nestes casos, recorrer da decisão. No
entanto, se o montante da causa ultrapassasse tal
quantia, poderia se interpor recurso (apelação ou
agravo) para o Provedor-mor.

Logo nos primeiros anos do governo filipino, foram apresentadas medidas que propuseram ajustes nos mecanismos de controle político
e econômico. O objetivo de tais medidas era dar
prosseguimento às políticas adotadas para se
evitar a “pulverização da gestão financeira” e
adequá-las aos novos tempos.7 Dentre essas medidas, podemos citar a reformulação do Foral
da Alfândega de Lisboa, que se constituiu como
base para a estruturação das alfândegas. Datado
de 15 de outubro de 1587 8, o Foral servia como
regulamento para as alfândegas não só do Reino, como também do ultramar. Além disso, esse
documento tinha por objetivo consolidar e ajustar a legislação aduaneira aos novos tempos e,
consequentemente, promover uma arrecadação
mais eficiente, tendo em vista que o antigo Foral,
que vigorava até então, encontrava-se defasado
devido à evolução do comércio e ao estabelecimento de novas rotas comerciais com as Índias
orientais e ocidentais. Essas rotas proporcionaram um significativo aumento na movimentação
do porto de Lisboa. O uso do antigo foral acabava por causar confusões, já que muitas provisões
encontravam-se obsoletas, o que gerava dúvidas
quanto à aplicação dessas e prejudicava a ação
dos Provedores/juízes da Alfândega e oficiais
aduaneiros. Assim, D. Filipe I de Portugal (D.
Filipe II em Espanha) ordenou ao vedor da repartição do Reino, aos juízes e oficiais por ele
nomeados, que elaborassem um novo foral, com

Fazia parte das atribuições das provedorias, através das aduanas, a cobrança da dízima
sobre as mercadorias que entrassem ou saíssem
dos portos. As naus e os navios que viessem tanto do Reino quanto de fora estavam obrigados
a se dirigir às partes que dispusessem de alfândegas instaladas para ali pagar as dízimas que
se deviam ou até mesmo para se verificar se vinham de lugares nos quais as ditas mercadorias
estavam isentas de pagar tal imposto. Em relação
à dízima, o Conselho da Fazenda determinava
que todos os navios portugueses que no Reino
tivessem pagado o tributo nas Alfândegas portuguesas, mostrando disso as certidões comprobatórias, estariam isentos do pagamento nas Alfandegas da colônia luso americana. Entretanto,
se dos portos brasileiros partissem mercadorias
para qualquer outro lugar fora do Reino, deveria
ser pago, nas aduanas da colônia, a dízima de saída devida à Fazenda Real. Este imposto também
era devido pelos navios de outros Reinos que
trouxessem ou levassem mercadorias do Brasil,

6 AHU, ACL, CU, 003, Cx.1, D.2- Avulsos (BG)- Informação do Conselho da Fazenda sobre a carta do Provedor-mor da Fazenda do Estado
do Brasil, acerca dos navios que iam daquele Estado comerciar com o
Rio da Prata sem pagar a dízima ou qualquer direito na saída, levando
escravos da Angola e outros gêneros/ AHU, Luisa da Fonseca, Bahia.
Cx.1, D.51 – Minuta do Conselho da Fazenda acerca dos direitos dos
navios que vão para Buenos Aires.
7 As primeiras décadas do século XVII conheceram uma notável
ampliação dos rendimentos tributários arrecadados no Brasil, fruto
da política fiscal levada a cabo pela Fazenda Real, cujos atributos e
funções foram ampliados no período (Figueiredo, 2004, 144)
8 ANTT, Manuscritos da Livraria nº 1779. Foral e Regimento da
Alfândega; CASTILHO, Julio de. Foral da Alfândega da cidade de
Lisboa: dado em Lisboa aos 15 de outubro de 1587 por el-rei D. Filipe.
Portugal, Torre do Tombo, Biblioteca, SP 7036.
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vistas à boa arrecadação dos direitos alfandegários e ao maior controle em relação aos despachos das mercadorias.
De acordo com o primeiro capítulo do
Foral, todas as embarcações deveriam se dirigir
aos postos aduaneiros, mesmo que as naus ou os
navios não carregassem quaisquer mercadorias.
No entanto, essas embarcações eram isentas do
pagamento da dízima de mercadorias usadas, de
uso pessoal ou para aluguel, ou ainda as que não
eram destinadas ao mercado para venda, acompanhadas ou não de seus donos. Para isso, fazia-se necessário que fossem abertos os baús, as
arcas e qualquer outro objeto em que estivessem
armazenadas, diante da mesa da Alfândega. Se
constatada a isenção, as mercadorias podiam sair
com seus donos, livremente, sem a necessidade
do despacho da mesa ou escrito de algum feitor.
O capítulo 49 do Foral da Alfândega
de Lisboa tratava das mercadorias que não pagavam direitos devido a privilégio dado a pessoas.
Nesse caso, as mercadorias deveriam ser despachadas como as demais e passariam pela mesa,
onde o provedor e os oficiais se certificariam,
pelos exames necessários, de que as referidas
mercadorias pertenciam a pessoas privilegiadas9
e as despachariam a seguir livremente, em conformidade com os privilégios concedidos pelo
rei. Entretanto, como as adições não geravam receita, para que não houvesse dúvidas, deveriam
ser feitas em livro separado, numerado e assinado como os demais, mas com a ressalva de que
dessas adições não se pagavam direitos em razão
do privilégio concedido ao proprietário. Depois
de lançadas as mercadorias no livro destinado a
esse fim, competiria ao escrivão que havia efetuado o lançamento declarar ao pé do escrito o
motivo do despacho livre e a razão do privilégio.
9 Os prelados, mosteiros, eclesiásticos, comendadores da Ordem de
Cristo e S. João, fidalgos e todas as mais pessoas que em razão de seus
privilégios gerais ou especiais eram isentas dos direitos da Alfândega
(Carneiro, 1818).

74

Nesse mesmo livro, também haveria
um título independente para o despacho dos açúcares do Brasil, que não pagavam os direitos em
razão do privilégio que tinham os senhores de
engenho por dez anos e ainda um assento para
cada engenho declarar o tempo que se lançou o
moer, o seu nome e o do seu proprietário, além
da capitania em que se situava. Isso tudo necessitaria estar em conformidade com as certidões
emitidas no Brasil para esse fim, trazidas por seu
senhorio. Ao fim do assento, se escreveriam as
adições lançadas referentes ao engenho e, ainda,
a assinatura do provedor da Alfândega. As referidas certidões ficariam de acordo com o capítulo
51 do Foral, guardadas juntamente com os demais documentos na aduana, sendo o provedor
e os oficiais da Alfândega os responsáveis pela
conferência dos dados necessários para o despacho, de modo que não fossem cometidos erros
ou algum tipo de engano em relação ao período de isenção, já que esse despacho era muito
importante para a boa arrecadação dos direitos
aduaneiros (Sousa, 1783, 24). Ainda de acordo
com o referido Foral da Alfândega de Lisboa, as
mercadorias miúdas e de pouca importância, ou
seja, de valor inferior a dez mil réis, de uso pessoal de religiosos, de conventos ou outras pessoas eclesiásticas, gozavam de isenção tributária
e podiam ser despachadas livremente pelo provedor, sem que houvesse necessidade de assentos
em livro.
Em relação ao pagamento do imposto da dízima, ao longo do século XVII, este era
pago na mesma mercadoria na relação de 1 para
10 e, quando saldado em dinheiro, seria arbitrado
o imposto pelo juiz e almoxarife, segundo o valor comercial do produto. Esse tipo de avaliação
se dava devido à inexistência da pauta das mercadorias, ou seja, a avaliação dos gêneros para o
pagamento dos direitos da Fazenda Real. Era de
competência do juiz proceder à dita avaliação,
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mas este não a fazia sozinho, ao contrário, delegava tal tarefa a avaliadores que, nas dependências da Alfândega, sob o juramento dos Evangelhos, arbitravam um valor para as mercadorias.
Esse valor então seria estipulado pelos oficiais
na hora do despacho (Sá, 2016, 135). No Rio de
Janeiro, só foi elaborada uma pauta de mercadorias no fim do século XVII, quando o provedor
mandou fazer a avaliação dos gêneros por dois
avaliadores e dois homens de negócio.10
Diante disso, as provedorias devem ser
entendidas como parte de um sistema centralizado que tinha por objetivo ordenar as finanças e
garantir os direitos de tributação e do monopólio
da Coroa. Incumbia a essas instituições estabelecer mecanismos de ordem financeira e econômica, dar condições para que não só as cobranças dos direitos reais fossem feitas de maneira
eficaz, como também o controle das despesas, aí
incluídas as relativas ao aparato militar.
Da mesma forma, era atribuição das
provedorias “gerir os gastos com pessoal e segurança, além de atender às exigências dos eternos
socorros à deficitária Coroa portuguesa” (Menezes, 2005, 328) e contribuir, dessa forma, não
só para o aumento das rendas metropolitanas,
mas também para o desenvolvimento da colônia.
O cuidado com o fisco e com a arrecadação do governo filipino na colônia é demonstrado nos novos regimentos passados para os
governadores e provedores. Um exemplo disso
é o regimento do governador-geral Francisco Giraldes e o do provedor-mor Baltazar Rodrigues
que, embora não tenham exercido os cargos para
aos quais foram designados, ainda assim servi10 AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 12, Doc. 2394-1395 – Castro e
Almeida – Carta do provedor da Alfândega acerca da cobrança da
dizima de todos os gêneros entrados na Alfândega do Rio de Janeiro,
cujo os rendimentos os moradores desta cidade haviam oferecido para
o custeio da infantaria com que de novo se aumentaram o efetivo da
guarnição (1700).

ram de inspiração para outros regimentos que os
sucederam.
A leniência com que era tratada a arrecadação dos direitos régios era motivo de preocupação dos representantes do rei. A ausência dos
oficiais da Coroa já era sentida pelas autoridades
que viviam nas capitanias, como comprova a
carta do vice-rei Alberto de Áustria para o rei Filipe II, de 1586: “Me pareceu que será serviço de
vossa majestade mandar-lhe escrever que visite
em pessoa todas as fortalezas daquele estado por
haver muito tempo que não são visitadas e haver
queixas dos ministros da justiça e fazenda que
nela residem” (apud Garcia, 1955, 174).
O que pode ser percebido em todos esses
regimentos é a necessidade de intensificação da
fiscalização das receitas da colônia justamente
no momento em que o sistema colonial começou
a se desenhar. O novo Provedor teria o encargo
de entrar em contato com os Provedores e Almoxarifes da Fazenda Real em cada capitania para
questioná-los sobre as rendas e os direitos que a
Coroa ali tinha e como havia sido feita a arrecadação, se havia devedores e como se procederia
a cobrança. Precisaria, também, inspecionar as
Alfândegas para verificar as desordens que nelas pudessem existir e orientar seus oficiais para
que todas as receitas fossem lançadas em livro
próprio para esse fim, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo Provedor-mor, onde ele
estivesse, ou pelos Provedores das capitanias.
Foi reiterado que os despachos e os negócios só
poderiam ocorrer onde houvesse casa de Alfândega. Ficava claro, ainda, pelo regimento, que a
arrecadação fiscal, até então, não era bem feita
pelos escrivães, o que acarretava prejuízo à Fazenda Real.
Os novos regimentos mantinham basicamente as diretrizes daquele de 1548, sem grandes alterações. Apenas é possível constatar um
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desejo explícito de se disciplinar e aumentar a
arrecadação para os cofres reais, assim como
empreender um esforço fiscal para tentar suprir
as crescentes necessidades do Reino.
Ficava, assim, evidente que o objetivo
da administração dos Habsburgo em relação à
área fiscal era melhorar o sistema de cobrança
de impostos, bem como promover formas mais
ágeis de lidar com questões financeiras.11 Portanto, para que se alcançassem esses objetivos, foi
necessário o controle efetivo da administração
fiscal para atenuar a heterogeneidade e a descentralização que eram imperantes.
Em relação à alfândega do Rio de Janeiro, podemos dizer que esta nem sempre esteve
localizada na Praia Dom Manuel, próxima à casa
do Governador. Sua primeira localização foi no
sopé do Morro do Castelo, na Praia da Piaçava,
e seus primeiros oficiais foram nomeados pelo
Governador Mém de Sá. Desde então, tais cargos
despertaram o interesse dos colonos, oriundos da
elite colonial, que os viam como forma de distinção social e de participação nos circuitos comerciais existentes. A possibilidade de lucros desses
agentes, tanto por meios legais, como ilegais,
acirrava a disputa pela ocupação dos referidos
cargos e explica os vários conflitos de atribuições
entre os seus integrantes e de outras instituições.
Com uma estrutura bem mais simples do que a
11 Antônio Manuel Hespanha destaca ao citar Manuel Severim de
Faria, o modo como estava organizada a administração financeira e a
contabilidade em Portugal no reinado dos Habsburgo. Assim, o autor
enumera que o sistema de arrendamentos por períodos desiguais e
não coincidentes nos seus termos impossibilitava a estimativa rigorosa
das receitas, pois não haveria nenhum ano em que não se iniciasse ou
terminasse um arrendamento. O sistema de consignações de receitas
a certas despesas, que tomava disponíveis apenas os saldos agravava
ainda a situação, pois nunca se sabia se certa receita daria, em certo
ano, para cobrir a despesa a que estava consignada e, por outro lado,
pulverizava o saldo global em pequenos saldos arrecadados pelo miúdo
e em tempos diversos, dificilmente se podendo lançar mão deles para
as despesas, que eram em grandes quantias e em tempos certos. A isso
acrescia a falta de centralização na decisão das despesas distribuídas
sem controle pelos vários conselhos, bem como a impossibilidade ,
pela dispersão dos seus assentamentos de se saber ao certo quanto
montavam. Apesar dos esforços empreendidos para melhorar o sistema
de arrecadação e financeiro essa situação perduraria até 1761, sendo
revista com a grande reforma pombalina da organização contabilística
e financeira (2013, 18).
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observada no século XVIII, contava com o provedor, que acumulava o cargo de juiz da Alfândega, o escrivão e almoxarife, porteiro, guardas e
meirinho do mar, que controlavam o despacho de
entrada e saída das fazendas no porto.
Dos oficiais aduaneiros, o provedor /Juiz
da Alfândega ocupava o mais alto escalão, seguido pelo escrivão e almoxarife e do porteiro. Era
ele quem presidia a mesa do despacho (Pereira,
1983, 51). Cabia também, a esse oficial, fiscalizar qualquer pessoa que sonegasse os direitos da
alfândega e ainda apurar as denúncias de ilegalidades praticadas por oficiais que atuavam na administração dessa instituição (Fernandes, 2010,
26-27). O escrivão e almoxarife era o oficial responsável por gerenciar as finanças na Alfândega.
Além disso, fazia a vistoria de carga e descarga
dos navios, examinava todas as caixas para verificar se havia mercadorias sujeitas à dízima e que
não a tivessem pagado (Freire, 1912, 95). Tomava assento junto ao provedor/juiz da alfândega,
na mesa do despacho, e era o oficial responsável
pelo registro das mercadorias dizimadas e dos
valores pagos nos livros de receita. O porteiro tinha chaves dos armazéns da alfândega e, ainda, a
responsabilidade de zelar para que todas as mercadorias ficassem guardadas em segurança. Era
da competência desse oficial averiguar para que
nenhuma mercadoria saísse da Alfândega sem
que tivesse sido dizimada (Pereira, 1983, 59).
É importante salientar que os ofícios da
Fazenda do Estado do Brasil eram de provimento
do rei, podendo os governadores, em seu nome
o fazer, excepcionalmente, até que a nomeação
definitiva fosse providenciada pelo monarca.
O cargo mais alto da hierarquia fazendária
fluminense foi ocupado, durante os séculos XVI
e XVII, por membros das principais famílias da
terra, com destaque para os integrantes dos clãs
dos Mariz e Corrêa de Sá12 que, durante um lon12 Essas famílias ilustres pertenceram a um grupo de conquistadores

Revista História e Economia, São Paulo/Lisboa, vol. 20, jan/jul 2018 ISSN 1808-5318 ISSN eletrônico 2596-0121

miolo_revista20final.indd 76

28/02/2019 15:27:46

Helena de Cassia Trindade de Sá et al

go período, revezaram no seu comando, sendo
estes poderosos grupos sociais que disputavam o
poder da capitania.
Com a Restauração (1640), a situação
fiscal foi severamente afetada pelos acontecimentos políticos, e a cessação do comércio com
o Rio da Prata atingiu diretamente a economia
fluminense. A queda da movimentação portuária
acarretou a retração de recolhimentos de impostos alfandegários não só no Rio, mas em todas as
capitanias, o que pode ser justificado pela carta
do provedor-mor Mateus Ferreira Vilas Boas ao
rei D. João IV que, ao chegar à Bahia, em 1655,
comunicou ao monarca:
[...] as dízimas da Alfândega que em
alguns anos rendiam de 400 a 600 cruzados,
agora por falta de comércio do Rio da Prata e
Canárias não rendem coisa alguma [...]. Isto é
o que toca a esta capitania da Bahia. Dos mais
Estados não tenho ainda notícias, quando as tiver, avisarei.13

Era grande a preocupação do rei D.
João IV de restaurar o comércio com Buenos
Aires. Por isso, em documento de fevereiro
de 1641, autorizou que seus vassalos, tanto do
Reino quanto do Estado do Brasil, negociassem
com os súditos da Coroa de Castela das Índias
que desde os Quinhentos dominavam a cidade e compartilhavam, em
suas sucessivas gerações de um ethos que as mantinham no topo da
hierarquia com acesso ao mando político e social. Nesse sentido, o
capitão Antônio de Mariz foi o fundador na cidade, da linhagem dos
Mariz. Veio de São Vicente a mando de Sua Majestade para combater
os franceses e tamoios na Baia de Guanabara (Cf. FRAGOSO, 2015,
p. 64-65). Ajudou a Mém de Sá a lançar os alicerces da cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro, transferindo-se para ela com sua mulher,
filhos e escravos (BELCHIOR, 1965, p. 313). Os membros desse clã
faziam parte do grupo de vereadores, senhores de engenho e de oficiais
do alto escalão. Os Sás, governadores, estadistas, guerreiros formaram
uma dinastia de pessoas ilustres. Tiveram um grande prestigio no
período decorrido entre o reinado de D. João III e o de D. João IV (Cf.
NORTHON, 1965, p. XVIII). Capitão-mor e Governador da cidade por
duas vezes, Mém de Sá retirou-se para Salvador e nomeou Salvador
Correa de Sá para a governança em 1568. Durante vários períodos
dirigiu a cidade conquistando a fama de grande capitão e destemido
soldado. Não obstante sua ocupação de governador não descurava de
exercer atividades econômicas que vinham em proveito da Fazenda
Real e do progresso da cidade (Belchior, 1965, 422-429). Seu filho
Martim Correa de Sá e seu neto Salvador Correa de Sá e Benevides
também exerceram o ofício de governador do Rio de Janeiro.
13 AHU, ACL, CU, 005, Cx.1, D. 91 – Avulso – Carta do provedor-mor
da Real Fazenda do Brasil Mateus Ferreira Vilas Boas ao rei D. João
IV, informando sobre as rendas reais.

Ocidentais. Com isso, o monarca planejava restaurar o comércio entre Brasil e Buenos Aires e
aumentar o recolhimento dos direitos pagos nas
alfândegas.14
Estabeleceu-se, dessa maneira, uma necessidade iminente de angariar mais cabedais,
diante da falta de meios financeiros da Coroa,
para a execução da sua responsabilidade de defesa de suas conquistas. No Rio de Janeiro, a
crescente necessidade de recursos no decorrer
do seiscentos para financiar as despesas militares da capitania fez com que, por determinação
real15, se transferisse para a Câmara Municipal
os custos da defesa da cidade, permitindo que
esta “administrasse sua própria fiscalidade para
fins defensivos e os recursos financeiros dessa
receita” (Figueiredo, 2004, p. 32). Coube a este
concelho administrar o “pagamento de impostos
perenes e temporários lançados pela metrópole
em ocasiões especiais, impor taxas ocasionais,
arrendar contratos, arrecadar contribuições voluntárias, etc.” (Bicalho, 1998).
Dessa forma, a Câmara assumiu a administração de imposições e subsídios tradicionalmente cobrados pela Fazenda Real no governo
filipino, como, por exemplo, o do vinho, tangendo aos oficiais camarários fluminenses a gestão
deste16 e da aguardente (Cruz, 2015, p. 222), que
seriam usados para pagar as tropas, manter navios, construir ou reformar fortalezas (Almeida;
Sampaio; Costa, 2017, 211). Em relação à arre14 Alvará de 2 de fevereiro de 1641. In: (Mendonça, 1960, 89).
15 “[...] O governador-geral Antônio Teles da Silva por ordem que diz
trouxe de V. Majestade nos encarregou [Oficiais da Câmara] que com
o dito governador Luiz Barbalho [Bezerra] procurássemos aceitasse
este povo o subsídio dos vinhos [...] para que deste efeito se socorresse
o presídio e fortificações da cidade, pois da Fazenda Real não havia
rendimentos para isso e se bem que o grande aperto em que nos vemos
e falta de dinheiro [...]” (AHU, ACL, CU, 017, Cx.2, D.113, Avulsos –
Carta dos Oficiais da Câmara da cidade do Rio de Janeiro [a respeito
do] cumprimento da ordem régia para se por subsídio nos vinhos
e vintena nos bens dos moradores a fim de socorrer a infantaria do
Presídio do Rio de Janeiro, visto não ter a Fazenda Real rendimentos
suficientes).
16 AHU, ACL, CU, 017, Cx.2, D. 218 – Castro Almeida – Certidão
passada pelo Escrivão da Fazenda Filipe de Campos, sobre a execução
de uma carta régia acerca do subsidio dos vinhos imposto na cidade do
Rio de Janeiro.

Revista História e Economia, São Paulo/Lisboa, vol. 20, jan/jul 2018 ISSN 1808-5318 ISSN eletrônico 2596-0121

miolo_revista20final.indd 77

77

28/02/2019 15:27:46

Alfândega e fiscalidade no Rio de Janeiro (ca.1580-ca.1750)

cadação fiscal feita pelo Concelho, tão logo esses
produtos chegavam ao porto do Rio de Janeiro,
um guarda era designado para entrar na embarcação a fim de manter vigia e impedir os descaminhos. Em seguida, o mestre do navio tinha
por obrigação levar o livro do rol da carga até a
Câmara obedecendo a um rito, ou seja, sob juramento, se declarava o volume das mercadorias.
A descarga era fiscalizada pelos edis e o dinheiro
devido do imposto era pago diretamente a eles.17
Na segunda metade do século XVII, as
alfândegas, além de suas atribuições originárias de vigilância anticontrabando, controle do
comércio e arrecadação de tributos18, passam a
ficar incumbidas de recolher o donativo para o
casamento de Catarina de Bragança e a paz de
Holanda (Ferreira, 2014). Tal tributo correspondia a um cruzado por escravo que chegasse ao
porto e 2% sobre todas as mercadorias que entrassem nas alfândegas, com exceção do azeite e
dos vinhos.19 Esses tributos extraordinários eram
remetidos diretamente para o Reino, ao contrario
daqueles que eram fixos e que tinham por destino
o atendimento das necessidades locais. Por esse
motivo, era justamente em relação a tais cobranças extraordinárias que “os povos da América
mais sentiam o peso da exação fiscal” (Almeida; Sampaio; Costa, 2017, 210). Nesse sentido,
a carta do abade frei Mauro de Assunção atribui
ao pagamento desse donativo uma das causas da
ruína do Rio de Janeiro, já que, com mais esse
tributo, que passou de voluntário para obrigató17 Anais da Biblioteca Nacional, v. 46, 1924. p. 19. Inventário dos
documentos relativos ao Brasil existentes no Arquivo da Marinha e
Ultramar, organizado por Eduardo de Castro Almeida.
18 As Alfândegas eram as instituições encarregadas da aplicação de
medidas de caráter econômico em ações que tinham por objetivo promover a regulação do mercado. Também respondiam pela supervisão
das fronteiras marítimas, do controle de entrada e saída de navios, arrecadação de tributos incidentes sobre as mercadorias que circulavam
pelos portos e, ainda, garantidoras do exclusivo comercial, isto é, do
monopólio imposto pela metrópole que proibia legalmente o comércio
da colônia com os Reinos estrangeiros, não só através de barcos ou
de mercadores desses Reinos, como através de barcos ou mercadores
reinós que partissem da colônia para outro local diferente de Portugal.
19 DHBN, v. 4, p. 99. Provisão que se enviou às capitanias deste
Estado para se tirar o dote da Senhora Infanta e o que faltar para o
ajustamento da paz (1662).
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rio, extrapolava-se a capacidade da população
de contribuir para o fisco, dados os problemas
financeiros enfrentados pela capitania devido à
Companhia de Comércio.20
Vale lembrar que esta Companhia foi a
principal opção de exploração da colônia na imediata pós-Restauração (Sanches, 2005, 6), posto
que visava, também, à proteção do patrimônio
colonial num ambiente de insegurança dos mares
com a presença de piratas e corsários que contrariavam os interesses dos burgueses e causavam
prejuízos ao comércio com o Brasil (Caldeira,
1997, 166). Assim, as frotas da Companhia serviriam para salvaguardar a movimentação marítima pelo Atlântico, o que era fundamental para
angariar os recursos para a manutenção da própria soberania portuguesa.21 Criada em março
1649, resultado de um contrato entre a Coroa e
os homens de negócio pertencentes aos grupos
de cristãos-velhos e cristãos-novos sem que Fazenda Real contribuísse em nada diretamente
para sua manutenção, serviu para substituir o
Estado nas suas funções defensivas. De acordo
com Leonor Freire da Costa,
O aparato militar inerente a um instituto comercial, princípio fundador da Companhia
do Brasil, permitiu agregar a prestação de um
serviço em prol do bem comum, do foro público - que o Estado se absteve ou se reconheceu
incapaz de fornecer – ao intuito do lucro, subjacente à concessão do monopólio dos quatro
principais produtos exportados para a colônia
(2002, 532). 22
20 AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 4, Doc. 373 -– Avulsos -– Carta do
procurador geral do Estado do Brasil José Moreira de Azevedo ao príncipe regente D. Pedro sobre uma carta do abade do Mosteiro de São
Bento de Pernambuco, doutor frei Mauro de Assunção, em que informa
as causas da ruína do comércio do Rio de Janeiro, indicando a forma
como a influência destes na escolha de pessoas para os cargos públicos,
apontando as medidas que devem ser tomadas para ultrapassar a
situação (1669).
21 Essa Companhia deveria manter uma frota com 36 naus de guerra,
que, divididas em duas esquadras com 18 embarcações, escoltariam
os navios entre Portugal e o Brasil, dariam guarda às embarcações e
fazendas que fossem ou voltassem dessas partes e as protegeriam dos
inimigos, a fim de garantir o comércio entre as regiões e os direitos das
alfândegas.
22 A Companhia de Comércio do Brasil recebia privilégios de natureza econômica com o estanco ou monopólio de quatro dos principais
gêneros importados: vinho, farinha, azeite e bacalhau.
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No que se refere ainda à Companhia de
Comércio, a insuficiência de gêneros trazidos
por ela causou o desabastecimento do Rio de Janeiro e um aumento de preços dos produtos, gerando grave prejuízo à economia.23 Tal situação
pode ser evidenciada pela informação do capitão
Francisco da Cruz, que havia estado naquela parte e descreveu a situação em que se encontravam
os moradores não só pela falta das mercadorias,
mas por problemas referentes à venda do açúcar,
o que influía no pagamento da infantaria:24
Por haver neste Conselho noticia que
o capitão Francisco da Cruz havia vindo da Capitania do Rio de Janeiro a esta fosse enviado
pelo Governador e Câmara da mesma praça
representar a V. Majestade as necessidades que
nela padecia [...] Se condenou que dissesse e
representasse o preço que então valia por venda geral ou particular o vinho, azeite, farinha e
bacalhau, que são os da Companhia Geral de
Comércio. E se deles havia a abundancia necessária e eram de levar grandes e também se havia
vendas por segundas mãos na mesma capitania
e por que preços.25

Além disso, a venda de pouca quantidade de gêneros trouxe prejuízo aos negócios fluminenses, causando a redução das arrematações
de contratos e subsídios aplicados naquela praça.26 Em carta ao rei D. Afonso VI, o governador
Tomé Correia de Alvarenga relata:
Esta praça está limitada pelo pouco
comércio padecendo a falta de gêneros a que
se obrigava a Companhia Geral do Comércio
meter neste Brasil pelo não haverem feito neste
comboio e nas mais em tão pouca quantidade
que sempre se experimenta o mesmo efeito. E
23 Cf. Ibidem, p.138.
24 AHU, ACL, CU, Rio de Janeiro, Cx.3, Doc. 207 – Avulsos – Informação do capitão Francisco da Cruz sobre o estado em que deixou
a Praça do Rio de Janeiro, descrevendo a falta de sal, azeite, vinho e
bacalhau, gêneros comercializados pela Companhia Geral do Comércio
do Brasil (1651).
25 Idem.
26 AHU, ACL, Rio de Janeiro, CX.3, Doc. 313 – Avulsos – Carta do
governador do Rio de Janeiro, Tomé Correia de Alvarenga, ao rei
[D. Afonso VI] informando a situação causada pela Companhia de
Comércio desta praça, ao comercializar poucos gêneros acarretando
na redução de arrematações dos contratos e dos subsídios aplicados
naquela praça (1657).

pelo estado do comercio e senão meterem os
gêneros estão as rendas de V. Majestade e subsidio aplicado a elas não prometendo avanço
pela muita perda que alcançam os contratadores
das ditas rendas.27

Como podemos observar, a diminuição
da atividade comercial afetou não só o abastecimento da capitania, mas também influenciou a
arrecadação das rendas da Coroa e da Câmara.
No que dizia respeito aos procedimentos
alfandegários, não houve nenhuma alteração em
relação aos navios da Companhia de comércio,
devendo ser seguidos os estabelecidos para todo
o Reino em relação à entrada e saída de mercadorias, como explicitado pelo provedor da Fazenda
Real do Rio de Janeiro, Pedro de Souza Pereira:
Foi Vossa Majestade servido mandar-me declarar no Regimento do Ofício do Provedor da Fazenda e Juiz da Alfândega que me fez
mercê em propriedade desta capitania que em
todos os navios neste porto vierem fazer guardas e os despacha-se vindo e voltando na forma
como é estilo nos mais do Reino.28

Pela carta do provedor da fazenda
Real, as frotas da Companhia de Comércio recebiam o mesmo tratamento na Alfândega, sendo
mantido o que constava no Foral e no Regimento
para o embarque e desembarque de mercadorias.
Com o passar dos anos, o Rio de Janeiro adquiriu maior destaque no seio do Império
português, devido à fundação da Colônia do
Sacramento e à colonização do sul e, ainda, à
descoberta de veios auríferos no centro-sul da
colônia, já que seu porto passou a ser um dos
quais por onde o ouro era escoado29 para a Eu27 Idem.
28 AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 2, Doc. 200 - Avulsos - Carta do
Provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, Pedro de Souza Pereira,
ao rei [D. João IV] sobre a dúvida dos mestres de três navios que comboiaram a frota da Companhia Geral de Comércio do Brasil em se por
guarda e despachar na Alfândega os açúcares e drogas transportadas,
solicitando em como proceder com os navios da Companhia (1650).
29 De acordo Com Charles Boxer, o Rio de Janeiro passava por
crescente prosperidade, “pois era de preferência para a cidade de São
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ropa. Em face da necessidade de maior proteção
da cidade e do seu ancoradouro, fez-se urgente o
aumento da infantaria. Para isso, seria necessário
um incremento da arrecadação fiscal. O Conselho Ultramarino, que assumira responsabilidades
militares com a Resolução de 1671, logo solicitou ao Governador Artur de Sá e Menezes que
providenciasse meios suaves de se aumentar a
arrecadação para este fim. O governador, então,
reuniu-se com a edilidade local, que ofereceu ao
Rei (D. Pedro II), em carta de 1699, a dízima da
Alfândega de todas as fazendas que entrassem de
qualquer parte que fosse:30

Dessa forma, o que podemos observar
é que a Câmara propôs um aumento na incidência do tributo, oferecendo ao monarca a cobrança sobre todas as mercadorias que chegassem de
qualquer parte, inclusive do próprio Reino, que
antes se encontravam isentas. Vale aqui lembrar
que, dessa nova dízima da Alfândega, ficaram
de fora os vinhos, aguardentes e azeites, por fazerem parte de um conjunto de imposições que
“genericamente eram destinadas ao custeamento
das despesas militares” (Cruz, 2015, 237) e que
eram administradas pela Câmara. De acordo com
Miguel Dantas da Cruz:

Os oficias nos propôs carecia esta praça de maior número de infantaria para se poder
defender de qualquer inimigo que a intentassem
senhorarem que devíamos concorrer para este
efeito com algum suave imposto para o que
convocamos alguns homens bons do povo a
quem representamos este intento e todos [choraram] e disseram que se achavam muito pobres
e os impostos excessivos e por mais suave que
fosse lhe servia de pesada carga com que findaram e com eles nada se ajustou e vendo-os
quanto este presídio carecia de se acrescentar
de mais infantaria e as fortalezas com artilharia
e soldados por ser a principal defensa desta cidade achamos que para ajuda das despesas desta reformação era o certo avisar [V.Sª] a V. Majestade mande por em arrecadação as dízimas
das fazendas que nesta Alfândega entrarem de
qualquer parte que seja e V.S.ª avise juntamente ao dito senhor do Castelo que nos ameaçava
para que nos socorra de sorte que não chegue
tarde o remédio. Assim que os esperamos de
Sua Majestade e do zelo com que nos governa.
V. Sª que Deus guarde. Rio, em Câmara, 30 de
maio de 1699. Miguel Cabral de Vasconcelos,
Miguel Airas Maldonado, Antônio Soares de
Medeiros, Melchior Pimenta de Carvalho, Hen-

O subsidio grande dos vinhos e o contrato da aguardente de consumo local deveria
sustentar a guarnição fluminense. O contrato
da aguardente para fora estava consignado ao
reforço das fortificações da cidade e da Colônia
de Sacramento. A administração das restantes
rendas encontrava-se incorporada na Provedoria como eram os casos da dízima da Alfândega

rique Munis Barreto.
Sebastião do que Salvador que o ouro de Minas Gerais, de Goiás e
Mato Grosso tendia a dirigir-se” (1969, p. 322).
30 Cabe aqui destacar que, ao contrário do Rio de Janeiro, na Bahia
a imposição da dízima sobre todas as mercadorias foi de responsabilidade do Marques de Angeja, Vice-rei do estado do Brasil. “O Senado
da Câmara de São Salvador não escondia a sua insatisfação com o
tributo” (Cf. Cruz, 229).
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e do contrato do tabaco (2015, 237).

Nesse sentido, a nova dízima da Alfândega, embora tivesse sido ofertada ao Rei pelos
edis, logo fora de fato administrada pela Fazenda
Real. A inovação na cobrança causou, a princípio, alguns transtornos na medida em que as
fazendas vindas com as frotas não costumavam
pagar tais direitos e, por isso, não era de costume
que os seus navios fossem até a Alfândega para
descarregarem. Dizia o Provedor da Fazenda:
E nova ordem de V. Majestade é para
dar forma ao dito despacho me deu um explicável trabalho porque como não das ditas fazendas se não costumava pagar direitos e por
essa causa estava em estilo não virem muitas
a Alfândega, nem a casa dela ser capaz para
recolher a décima parte das que vem nas frotas
por cuja causa me foi necessário mandar tomar várias casas que ficavam vizinhas da dita
Alfândega e ainda assim muitas fazendas estiveram na rua ao rigor do tempo por não haver
donde se recolherem com que receberam-se os
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danos grande prejuízo, além dos descaminhos
que não podia deixar de haver por falta de guardas da dita Alfândega e mais oficiais para o
despacho.31

Foi necessário, também, o aumento do
número de oficiais aduaneiros diante do volume
de mercadorias que passaram a ser tributados. De
imediato, para suprir essa carência, foram utilizados os soldados e oficiais do presídio, cedidos
pelo governador para a guarda das fazendas, e do
meirinho e porteiro para assistirem na abertura
das fazendas.32 Entretanto, já na primeira metade do século XVIII, a alfândega passou a contar
com um número de quinze oficiais na sua estrutura, a saber: juiz e ouvidor da Alfândega,
escrivão da mesa grande, escrivão da abertura, feitor da abertura, juiz da balança, escrivão
da balança, escrivão da descarga, guarda-mor,
tesoureiro, fiel do tesoureiro, selador, porteiro, escrivão da guarda costa, meirinho do mar,
guarda dos navios, guindasteiro (Fernandes,
2010, 28). Nessa ocasião (1703), o provedor
da Fazenda Real deixou de acumular a função
de Juiz e ouvidor da Alfândega, tendo sido o
seu primeiro ocupante, após o referido desmembramento, o fidalgo Manoel Correa Vasques,
senhor de engenho que era bacharel formado
na Universidade de Coimbra, filho do mestre de
campo, Martim Correa Vasques, que serviu no
Rio de Janeiro por muitos anos.33
Assim, gradativamente, a cidade fluminense foi se convertendo em uma das principais
praças comerciais da América e abastecedora da
região meridional do Estado do Brasil.34 Com
31 AHU, ACL, Rio de Janeiro, Cx. 12, Doc. 2394, 2395 – Castro e
Almeida – Rio de Janeiro, 19 de junho de 1700. Carta do Provedor da
Alfândega acerca da cobrança da dízima de todos os gêneros entrados
na Alfândega do Rio de janeiro, cujo os rendimentos os moradores desta
cidade haviam oferecido para o custeio da infantaria com que de novo
se aumentaram o efetivo da guarnição.
32 Idem
33 AHU, ACL, CU, Cx.13, D. 2716. Castro e Almeida. Carta pela qual
se fez mercê a Manuel Corrêa Vasques da propriedade do ofício de Juiz
e Ouvidor da Alfândega da Capitania do Rio de Janeiro. Lisboa, 2 de
abril de 1703.
34 Segundo Angelo Carrara, “ a entrada da mineração na história
brasileira teve como consequência alterar profundamente a natureza

isso, em razão do movimento econômico e social, a Alfândega também aumentou o volume
arrecadado da dízima sobre as fazendas (Fernandes, 2010, 3), o que tornou este tributo o
de maior rendimento na capitania, superando os
dízimos, que sempre havia sido o de maior valor, o que refletiu nos valores da arrematação dos
contratos, como podemos ver no gráfico adiante:
Gráfico 1 - Gráfico comparativo entre os
valores em cruzados dos contratos da
dízima da Alfândega e do dízimo no ano
de 1728

Elaboração própria35

Na primeira década dos Setecentos,
José Pereira de Araújo, morador da cidade do
Rio de Janeiro, fez petição ao rei D. João V, através do Conselho Ultramarino, em que dizia que,
na Alfândega do Rio de Janeiro, se pagava uma
nova dízima de todas as fazendas que entravam
na cidade cuja receita deveria ser aplicada para
o pagamento dos soldados. E pelo que a experiência havia já mostrado, seria mais lucrativo
para a Coroa que tal tributo fosse arrendado por
contratos a particulares, uma vez que as rendas
da fiscalidade e da economia brasileiras ao longo do Setecentos.[...]
A mineração provocou a irrupção dos mercados interiores, alterou o
eixo de gravidade econômica antes localizado entre Bahia e Recife,
e guindou o Rio de Janeiro a principal praça mercantil da Coroa
(Carrara, 2009, 9-10).
35 AHU, ACL, CU, 017, CX. 129, D. 10263 – Avulsos – Relação de todos os contratos da capitania do Rio de janeiro que constam terem sido
arrematados desde 1671 na secretaria do Conselho Ultramarino.
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reais subiam mais por este meio do que cobrados
por conta da Fazenda Real, fosse por descuido ou
por interesses particulares dos oficiais da arrecadação. Dizia Araújo:
Este Conselho parece que a experiência tem mostrado que as rendas crescem muito
por contratos do que correrem pela Fazenda de
Vossa Majestade e que nesta consideração que
Vossa Majestade mande por em pregão no Rio
de Janeiro esta dízima da Alfândega declarando-se nos editais que se puserem para este efeito que se há de arrematar por tempo de três anos
e que os lançadores mandarão para que tratem
este negócio e para se saber o preço porque se
há de arrendar e faze-lho sobre ao mais conveniente para Vossa Majestade; que o juiz da
Alfândega mandará uma relação do que tem
rendido seis anos este direito. 36

Diante disso, o Conselho Ultramarino sugeriu, então, ao rei D. João V, que mandasse por
em pregão o contrato da dízima da Alfândega37
daquela cidade, por um período de três anos,
uma vez que a experiência havia mostrado que
as rendas cresciam mais por contratos do que
quando corriam pela Fazenda Real.38 A forma
de arrecadação também sofreu mudança, uma
vez que, com o contrato, a cobrança da dízima
passou a ser feita exclusivamente em dinheiro,
como podemos verificar na Consulta do Conselho Ultramarino:
Os direitos se devem pagar em dinheiro e de nenhuma sorte dizimar as fazendas em
espécie porque em fazendas de várias qualidades é impossível e impraticável, senão com
gravíssimo dano e perturbação ao comércio.39

Desse modo, o primeiro contrato da dízima da Alfândega fluminense foi arrematado
em 1711 por Antônio Pereira Pinto pelo valor
36 AHU, CU, 017, Cx.8, Doc. 853 – Avulsos – Consulta ao Conselho
Ultramarino ao Rei Dom João V sobre o requerimento de José Pereira
de Araújo solicitando resolução acerca das arrematações dos contratos
da nova dízima de todas as fazendas que entrarem no Rio de Janeiro.
37 Dessa forma, a cobrança da dízima seria feita por particulares, ou
seja, homens de negócio que arrematavam contratos junto à Coroa.
38 Idem
39 Idem.
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de cento e trinta e três mil cruzados. Contudo,
este foi tornado sem efeito em virtude da invasão da cidade40 pelos franceses comandados pelo
corsário René Duguay-Trouin nesta mesma data.41 Somente em 172042 é que o contrato será
novamente arrematado pelo homem de negócio
José Ramos da Silva, com validade de três anos
a partir de 1721 até 1723, no valor de 166.500
cruzados.43 Vale aqui destacar o status que este
40 O corsário francês René Duguay-Troin organizou uma expedição
ao Rio de Janeiro. Filho de uma família de comerciantes-marinheiros ,
herói em numerosos combates navais, escolheu seus comandantes com
cuidado particular. Os preparativos para a expedição foram feitos com
grande presteza, segredo e perfeição, pois duraram apenas dois meses
depois do dia em que obteve a sanção formal de Luis XIV. A expedição
foi financiada principalmente por um grupo de seus abastados concidadãos que organizaram uma companhia com aquele fim, enquanto navios
e tropas eram providos pela Cora. Tal empresa admitira também subescritores de fora, e o conde de Toulouse, almirante titular da França ,
foi um dos líderes do investimento. Duguay-Troin fizera uma sondagem
próxima a costa brasileira, no dia 11 de setembro de 1711, no mesmo
dia em que o governador retirara as tropas de prontidão. Calculando
sua posição com argúcia, através de notável combinação de boa sorte e
bom critério, encontrou-se ao amanhecer no dia seguinte uma situação
para a entrada na Baia de Guanabara sob tempo nublado. No dia 14
de setembro, descia à terra com cerca de 3300 homens, numa praia
que ficava a meia milha da região noroeste da cidade, sem encontrar
resistência. O comandante francês exigiu o pagamento imediato de um
grande resgate pela cidade e pelas fortalezas, e ameaçou destruí-las
caso não fosse pago. Após negociação com as autoridades locais, foi
persuadido a aceitar a quantia de 610.000 cruzados em ouro, além de
100 caixas de açúcar e 200 cabeças de gado. A maior parte do dinheiro
foi levantada com a entrega dos quintos reais recebidos de Minas
Gerais e ouro em barra que tinha sido retirado da Casa da Moeda. Entretanto, os moradores abastados, que tinham salvado seu ouro também
foram compelidos a contribuir substancialmente. Após o recebimento
dos pagamentos que lhe deviam ser feitos, o corsário entregou a cidade
e suas fortalezas aos portugueses e fez-se ao mar em 13 de novembro
(CF. Boxer, 1969, 115-124). Ainda de acordo com Boxer, o Rio de
Janeiro, graças às minas de ouro de Minas Gerais, rapidamente se
restabeleceu do desastre sofrido em 1711 (1969, p.127). Antônio Carlos
Jucá Sampaio analisa a “invasão da cidade pelos franceses como um
exemplo em relação a força da vinculação da praça carioca com o
sistema atlântico e o papel desempenhado aí pelo ouro que descia em
direção a cidade (Sampaio, 2003. 86)
41 AHU, ACL, CU, 017, Cx.11, D. 1267 – Avulsos – Requerimento de
Álvaro Pinto Azevedo ao Rei, D. João V, solicitando ordem para que se
torne a por em arrematação o contrato da dízima da Alfândega do Rio
de Janeiro, a fim de que se possa dar um lance maior do que aquele com
que foi arrematado.
42 Para Antônio Carlos Jucá de Sampaio, a primeira metade do século
XVIII marca um período de transformações no Rio de Janeiro. Desde
o inicio do século, a capitania é marcada por um êxodo para as minas
e uma urbanização acelerada em sua capital. Além disso, é a partir da
década de 1720 que surgem os nomes da imensa maioria dos homens de
negócio identificados. O comércio externo cresce continuadamente [...].
O setor agrário da sociedade se ve dominado em escala crescente pelos
setores não agrários da sociedade, sobretudo pelo capital mercantil.
Estes setores, com uma participação inicial subordinados frente ao
primeiro, ganham relevância com a expansão dos nexos econômicos
que vinculavam o Rio de Janeiro a outras áreas do Brasil, sobretudo as
minas, mas também as novas fronteiras do sul da colônia. O resultado
é uma transformação profunda no predomínio das diversas formas de
acumulação (2003, p. 91)
43 AHU, ACL, CU, 017, Cx.18, D. 4012 – Castro e Almeida. Contrato
da dízima da Alfândega do Rio de Janeiro, que se fez no Conselho
Ultramarino com José Ramos da Silva por tempo de três anos.
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contratador44 detinha, pois, em maio de 1721, recebeu o Hábito da Ordem de Cristo pelo rei e, em
1722, foi nomeado Provedor da Casa da Moeda
de Lisboa,45 o que demonstra a sua influência na
corte portuguesa.46
O sistema de contratos, todavia, experimentou variações em decorrência das diversas
conjunturas atravessadas ao longo do tempo e,
dessa forma, durante o “século XVIII, a Coroa
vai buscar frequentemente racionalizar a administração dos contratos, visando principalmente
melhorar seus rendimentos” (Almeida; Sampaio;
Costa, 2017, 214). Em 1731, uma provisão régia transferiu os contratos do subsídio grande do
vinho, do azeite doce e da aguardente da terra
da administração da Câmara fluminense para a
Fazenda Real, alegando “desordens e confusões”
na passagem dos recursos que os referidos contratos produziam.47 Tem-se por hipótese que tais
contratos, a partir dessa época, ficaram a cargo
da Alfândega, uma vez que constavam discriminados no “Mapa de rendimento da Alfândega do
Rio de Janeiro”, datado de 1798.48
O contrato da dízima da Alfândega fluminense era arrematado no Conselho Ultramarino. Nele, estavam estabelecidos os valores, o
número de frotas que chegavam à cidade e os
rendimentos que o contratador deveria pagar à
Fazenda Real. Além disso, constavam também
as condições e obrigações dos contratadores e de
44 [...] as designações de homem de negócio e, sobretudo de “assentistas” (contratador) referem-se com maior insistência ao mais restrito
grupo superior, ao mesmo tempo comercial, financeiro, que mantém
lucrativos contratos com o Estado (Pedreira, 1992, 411).
45 ANTT. Registro Geral de Mercês de D. João V, Livro 5, folha 344344 v.
46 O lugar desses homens de negócio na estrutura social da época
era definido não só pela sua capacidade financeira, mas também pela
possibilidade de conversão dos recursos assim acumulados em capital
simbólico, noutras formas de distinção social. A sua posição relativa
era, em grande parte, determinada pela taxa de câmbio entre os
recursos financeiros e as distinções simbólicas – tais como os hábitos
de cavaleiros das ordens militares – que conferiam o reconhecimento
social de que careciam (Pedreira, 1992, 435).
47 AHU, ACL, CU, Caixa 27, Doc. 6078 – Castro e Almeida – Provisão
régia relativa a passagem da administração de todos os contratos da
Câmara do Rio de Janeiro para a Fazenda Real.
48 ANRJ, Coleção Vice-Reinado, Cx. 750, pac. 2 – Mapa de rendimento
da Alfândega do Rio de janeiro pertencente a diversos ramos de que
compõem o mesmo rendimento.

seus procuradores durante a vigência do triênio
do contrato. Fazia parte de cláusula contratual
que estes tinham, o direito de arrecadar o tributo
sobre três frotas das cidades de Lisboa e do Porto, sendo que alguns contratos também contemplavam os navios soltos, isto é, os que vinham
fora da frota. Usualmente, o contrato da dízima
começava no primeiro dia de janeiro do ano de
sua vigência e terminava no dia 31 de dezembro
do último ano do triênio (Fernandes, 2010, 15).
A cobrança de tributos através da arrematação de contratos visava a assegurar uma
maior eficiência e eficácia da arrecadação fiscal,
garantindo assim maiores réditos para a Coroa,
embora promovesse uma diferença entre o que
era arrecadado e o que efetivamente chegava
aos cofres reais. Nesse sentido, “essa diferença,
quase sempre considerável constituía-se em importante mecanismo de acumulação de grupos
mercantis sediados tanto na América quanto no
Reino” (Almeida; Sampaio; Costa. In: Fragoso;
Monteiro, 2017, 212).
Os contratadores eram homens de negócio, comerciantes de grosso trato, que se propunham, através de um contrato que arrematavam
em leilão por um preço fixo, “cobrar receitas e
efetuar despesas”, mediante “percepção de certa
renda e sob determinadas condições, comprometendo-se a recolher à fazenda Real quantia
fixa, geralmente determinada em leilão” (Cf.
Madeira, 1999, 106). Tinham ainda que manter o
controle sobre seus representantes, tais quais administradores e procuradores, os oficiais régios
aduaneiros, incluindo os guardas que deveriam
“reprimir os descaminhos e finalmente sobre
os contribuintes/devedores dos impostos arrendados” (Madeira, 1999,106). Não raro, alguns
contratadores diante da complexidade de suas
tarefas ficaram insolventes com a Fazenda Real
e tiveram seus bens penhorados pela Coroa (Madeira, 1999, 106).
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Adiante, segue o quadro de contratadores da dízima e seus respectivos períodos:

Elaboração própria49

O último contratador que arrematou a
dízima foi José Bezerra Seixas, tendo o seu contrato principiado em primeiro de janeiro de mil
setecentos e cinquenta e um e findado em trinta e
um de dezembro de mil setecentos e cinquenta e
três. Dentre os motivos que levaram ao declínio
49 AHU, ACL, CU, Caixa 129, Documento 10263 – Avulsos – Relação
de todos os contratos do Rio de Janeiro que constam terem sidos
arrematados desde 1671 na secretaria do Conselho Ultramarino, com
declaração do tempo que foram arrematados, das pessoas que os arremataram e os seus preços para a Fazenda Real/AHU-ACL-CU-Cx.27,
Doc. 6124- Requerimento de Antonio Luiz Madureiro e Pedro Barreiros,
contratadores da dízima da Alfândega do Rio de Janeiro, relativo à
liquidação das contas do seu contrato/ANTT - Livro de Registro dos
Litígios por Dívidas dos Contratadores das Rendas Ultramarinas e
Respectivos Fiadores. Conselho Ultramarino, livro 10, p, 28v, 29, 29v.
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dessa forma de arrendamento, podemos citar as
“falhas, inconstâncias, em especial, a insolvência
dos contratadores” (Madeira, 1999, 111).

Dessa forma, após o término do contrato de José Bezerra Seixas, a dízima passou novamente a ser cobrada pela Fazenda Real, tendo,
para isso, um administrador responsável para se
evitar os descaminhos e perda para os cofres da
Coroa.50

Considerações finais
Podemos dizer que o sistema fiscal
50 AHU, ACL, CU, 017, Cx.51, D. 5085 – Avulsos – Carta do governador interino do Rio de Janeiro [e Minas Gerais], José Antônio Freire
de Andrade, ao [secretário do estado da Marinha e ultramar] Diogo de
Mendonça Corte Real, informando as medidas tomadas na cobrança
da Dízima da Alfândega do Rio de Janeiro, para se evitarem constantes
descaminhos a Fazenda Real.
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desempenhou um relevante papel na colonização da América Lusa. Através dos recursos por
ele obtidos, foi possível manter todo o aparato
da administração da colônia além da defesa do
próprio território, já que uma parte dos valores
arrecadados era utilizada para edificar fortificações e pagar o soldo da infantaria. Além disso,
o fisco foi também responsável pela acumulação
de riquezas por parte de homens de negócio, tanto da colônia quanto da metrópole.

mais rentável e passa a ser feita por particulares
através de contratos. O que podemos observar é
que ao longo do tempo a Alfândega fluminense
deixou de ser uma pacata repartição localizada
na Praia da Piaçava para se tornar peça essencial
no Império português.

O que buscamos neste trabalho, foi demostrar a evolução da fiscalidade em diferentes
temporalidades coloniais, ou seja, desde o inicio da União Ibérica até o fim do reinado de D.
João V, e a complexidade que foi aos poucos se
construindo dessa atividade que trazia benefícios
econômicos não só para a Coroa, como também
para um determinado grupo da elite do Reino.
Nesse sentido, podemos afirmar que nos debruçamos sobre um sistema complexo que causou
insatisfação dos colonos em diversos momentos gerando dessa forma alguns conflitos. Após
a Restauração diante da falta de recursos para
prover as necessidades da colônia, optou-se por
transferir a administração de alguns tributos para
as Câmaras. No entanto, as Alfândegas continuaram sob a responsabilidade da Fazenda sendo
responsáveis pela vigilância dos portos e cobrança de tributos e ainda a manutenção do exclusivo
comercial, este último, a peça chave do sistema
colonial que foi se constituindo pouco a pouco
ao longo do século XVII e atingiu seu apogeu na
centúria seguinte.Com a descoberta das minas
de ouro na América Meridional houve um incremento das atividades comerciais e o porto do
Rio de Janeiro ganhou destaque, já que era por
ali onde entravam e saíam as mercadorias que
abasteciam as regiões mineradoras. Com isso a
aduana fluminense adquire um novo status e a arrecadação do imposto da Dízima da Alfândega se
sobrepõe inclusive ao dízimo, até então, o tributo
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Resumo
Neste trabalho procuramos dar um contributo para o conhecimento do tecido comercial português, bem como, aportar alguns conhecimentos sobre o poblema de agência e respetivos mecanismos de controlo de agentes, utilizados
pelos comerciantes portugueses. Para isso, analisamos o Livro Borrador de uma pequena casa comercial do Antigo
Regime. Esta era formada por uma sociedade de irmãos, José Francisco e António Tomás da Silva Milheiros, e
desenvolvia os seus negócios, sobretudo com a Europa, a partir de Lisboa.
A partir daqui procuramos compreender como fundiona o negócio, qual a rede de agentes e quais os mecanismos
de controlo empregues pelos irmãos.

Palavras-chave: rede comercial; sociedade dos Irmãos Silva Milheiros; 1804-1812; História Econômica
JEL Codes N14; N74
Abstract
This work has two main goals. First, to improve our understanding of the Portuguese business world at the turn of the nineteenth
century, and second, to shed light concerning the agency problem and the mechanisms for controingl agents. As a case study, I
analyse the correspondence of a small merchant house at the end of the Ancien Regime. This house was owned by two brothers, José
Francisco and António Tomás da Silva Milheiros. Their business was mostly based on imports of goods from Europe, and they were
headquartered in Lisbon.
I try to understand how did the business work, the reach of the house’s networks, and the agent control mechanism utilised by the
brothers.

1 Artigo recebido em 26/04/2018. Aprovado em 05/06/2018
2 Comunicação feita no 37º Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social, em 17-18 Novembro de 2017 no Funchal, sob o título
«O Atlântico na História Económica e Social».
3 Mestre em História – Especialização em História Moderna e dos Descobrimentos, séculos XV-XVIII
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E

ste artigo tem dois objetivos. O primeio deles é dar um contributo para
o conhecimento do tecido comercial
português no final do Antigo Regime. Os dois
grandes trabalhos que em Portugal se dedicaram
ao estudo do grupo do comércio são os de David
Grant Smith (1975) e de Jorge Viana Pedreira
(1995). Aqui ficamos com um panorama geral do
grupo, com especial enfoque nos comerciantes
de grosso trato, como é o caso de Jacinto Fernandes Bandeira (Albuquerque, 2017). Outros
estudos deram o seu contributo nessa área entre
os quais se destacam os produzidos por José-Augusto França (1984), Fernando Dores Costa
(1992), Nuno Luís Madureira (1997), Leonor
Freire Costa (2002), João Paulo Slavado (2014),
Ana Sofia Ribeiro (2015) ou mais recentemente
Jesus Bohorquez (2016).
O segundo pressuposto deste trabalho é
através da correspondência comercial da Casa
Silva Milheiros, compreender quais são so problemas de agência que preocupam os comerciantes e quais os mecanismos de controlo de agentes
utilizados por eles. O que pretendemos verificar
é quais são esses mecanismos? Se são os mesmos que os comerciantes europeus utilizam? Se
há uma prevalência dos mecanismos formais sobre os informais e vice-versa?
A sociedade dos irmãos José Francisco e
António Tomás da Silva Milheiros representa um
exemplo de uma pequena casa de comerciantes
de Lisboa, que dividia as suas atividades entre
exportações de produtos coloniais brasileiros e a
importação, sobretudo, de produtos alimentares,
bem como couros e tecidos da Europa. Estes negócios eram complementados pela prestação de
serviços a outros comerciantes, na sua maioria
de nacionalidade francesa, dos quais os irmãos
serviam de intermediários.
Para isso, utilizamos como fonte princi-
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pal de análise o Livro Borrador daquela sociedade, que se encontra atualmente à guarda do
Arquivo Nacional Torre do Tombo. Nesse borrador estão copiadas cerca de 500 cartas, que
nos permitem reconstruir as redes de agentes da
Casa Milheiros, na sua maioria na Europa, estendendo-se desde a Espanha até ao Império Romano-Germânico, tendo ainda correspondentes, se
bem que em relativo menor numero no Brasil e
no próprio reino.

Relações de longa-distância: a
questão da agência
Fernand Braudel (1992) fala do comércio de longa distância como uma revolução que
vem transformar a Europa política, económica e
socialmente. Decorrente do estudo do comércio
de longa distância surgem na historiografia algumas questões nomeadamente sobre os problemas
de agência, ou seja, uma vez que o comerciante
não se podia deslocar a todas as partes onde pretendia ter negócios, necessitava de encetar relações com outros comerciantes que assumiam o
papel de agentes. Quer isto dizer que se vêem
obrigados a cooperar com indivíduos que estão
fora do seu contexto social, económico e político, a quem delegavam poderes para agirem em
seu nome, seja de modo formal, por meio de uma
procuração ou outro documento notarial, seja de
modo informal, apenas confiando nessa pessoa.
Assim impõe-se a questão: como é que
um comerciante confia noutro que nunca viu e
que se encontra a uma grande distância?
É na forma como se desenvolvem as relações de agência que a historiografia diverge.
Quando o comércio atinge um grande volume e
é preciso cooperar com outros comerciantes, de
diferentes origens e contextos, desenvolvem-se
formas, instituições, que atenuam a incerteza e
promovem a confiança. Assim, desenvolvem-se
tipos de contratos, formas de organização como
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guildas ou companhias, procura-se uma universalização das leis comerciais, bem como, se recorre às relações de parentesco, amizade e negócio, entre outros mecanismos, sempre no sentido
da melhoria da atividade económica.
Assim, a primeira solução encontrada pela historiografia é de que os comerciantes
utilizam, na maioria das vezes, familiares e/ou
correligionários que tendencialmente, por razões
culturais, colaboram. Este ponto evidencia-se
quando falamos de diásporas, onde há uma dispersão dos membros de uma determinada comunidade, sendo tendencialmente com eles que os
comerciantes procuram manter os seus negócios
(Greif, 2006; Aslanian, 2016, 2008; Lamikiz,
2007, 2010).
No entanto, laços de sangue não são
sinónimo de bons resultados no negócio. O primeiro exemplo que Trivellato (2009) aponta
é a possível inaptidão dos membros da família
para o negócio. Nesse sentido, podemos apontar
como exemplos os trabalhos de David Hancock
(2017) ou de Daviken Studnicki-Gizbert (2007)
que apontam a escolha de sobrinhos, em vez de
filhos, para a continuidade das casas comerciais,
coisa que poderia gerar uma desarmonia dentro
da própria casa. Já Costa et all (2013) apontam
como exemplo a casa de Francisco Pinheiro que
recorreu várias vezes aos seus familiares, que se
aproveitavam dessa oportunidade em proveito
próprio. No entanto, a maioria dos comerciantes
utiliza a sua rede familiar, se existe, sobretudo
no que toca a uma fase inicial das suas carreiras
(Pedreira, 1995; Baskes, 2011; Downs, 2016; Albuquerque, 2016).
Outra das críticas apontadas à utilização
de familiares ou correligionários como agentes,
é a limitação geográfica que isso impõe, pois os
comerciantes ficavam sujeitos apenas aos locais
onde existissem elementos da sua esfera familiar,

limitando assim os seus negócios (Trivellato,
2009).
Por outro lado, os teóricos com uma visão mais económica acreditam num funcionamento auto-organizativo, baseado na circulação
de informação e na reputação dos agentes que
estão envolvidos nas trocas. A existência destes
dois fatores é entendida como uma forma de diminuição dos custos de transação, uma vez que,
não seria necessário recorrer a terceiros, como
é o caso dos tribunais, para resolver diferendos.
Essa informação que está diretamente ligada ao
historial dos agentes, regula a existência ou não
de relações futuras entre os comerciantes e estes
intermediários, a isto chamamos de reputação.
Será o movimento New Institutional
Economics, que trará de novo ao debate o papel
das instituições para o desenvolvimento da economia. Um dos seus mais importantes autores é
Douglas North (1991) que define as instituições
como constrangedoras dos comportamentos humanos e estruturadoras da interação política, económica e social. Estes constrangimentos podem
ser informais, como tabus, crenças, costumes ou
tradições, e/ou formais como leis, constituições
ou direitos de propriedade.
No caso dos Maghribis4, os agentes são
escolhidos dentro do grupo. Assim estão sujeitos
ao que Avner Greif (2006) chama de coligação,
que mais não é do que a ligação dentro da comunidade dos judeus maghribi. Através da correspondência trocada entre eles, há um fluxo de
informação que corre sobre os comportamentos
dos seus agentes, também eles da mesma comunidade, ou que trabalham para mais do que um
dos seus membros. É dessa forma que a coligação se transforma na instituição que regula os
comportamentos, uma vez que, é dessa troca de
informação que se atesta a reputação de mem4 O historiador dedica-se ao estudo de uma comunidade de judeus
magrebinos e os seus intermediários genoveses na Idade Média.
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bros e agentes, gerando a partir daí a confiança
necessária, sendo a punição, por exemplo, a exclusão do grupo. No entanto, isto permitia que os
que não faziam parte da comunidade não fossem
regulados. Por comparação, Greif apresenta a
estratégia dos genoveses que utilizam outros mecanismos, mais abrangentes, de forma a manter
um controlo sobre os agentes. Exemplo disso são
as sociedades de responsabilidade limitada, que
lhes permitiam recorrer a agentes por contratos,
com tempo limitado e a baixos custos, sem incorrer em perdas de reputação futuras. Esta nova
prática incentivou o aparecimento de outras instituições legais e também de mais tribunais, no
sentido de diminuir o risco e os custos e aumentar a confiança. Havia um incremento da fiabilidade das redes de longa distância, bem como da
sua capacidade de fiscalização.
No entanto, no caso dos comerciantes judeus estudados por Francesca Trivellato (2009),
conclui-se que estes nem sempre estariam em
posição de ameaçar os seus agentes com a lei,
uma vez que, em alguns casos concretos, não
teriam a oportunidade de recorrer a ela. Podiam
sim socorrer-se de sanções económicas e sociais
como forma de controlar comportamentos.
Uma outra forma encontrada pela historiografia para solucionar a questão tem por
base uma visão sociológica e antropológica do
problema, pondo em destaque o papel da cultura
e, portanto, dando importância ao capital social,
gerador de confiança.
Partha Dasgupta (1988) considera que as
instituições informais assumem um papel muito
mais importante, pois são as punições contidas
nas normas sociais que assumem um papel determinante na construção da confiança. Esta assenta
na reputação, ou seja, em comportamentos tidos
no passado. Era pois, através da circulação de
informação entre o grupo, que se decidia se era
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possível ou não confiar num agente, tendo por
base a sua reputação. Esta devia ser mantida a
todo o custo, sendo que, os agentes sabiam de antemão que o incumprimento dos acordos tácitos
ou o recurso a más práticas, levava à destruição
da mesma e à sua exclusão dos negócios.
Para Pierre Gervais (2012) e outros5 é a
confiança o fator que determina a escolha. No
entanto, Jesus Bohorquez ao analisar um conjunto de cartas de comerciantes norte-americanos
que mantêm relações comerciais com Havana,
conclui que a escolha dos agentes não se prendia com a confiança que tinham entre eles, ou
pela reputação do agente, mas sim pela sua posição e capacidade de ação, ou seja o seu status
(BOHORQUEZ, 2016, p.403-404). Parece que
a escolha se prendia com aqueles agentes que
tinham maior capacidade, esta traduzida num
maior número de conexões e numa maior organização o que permite realizar os negócios num
menor espaço de tempo.
Por seu lado, Francesca Trivellato (2009)
no seu trabalho analisa uma comunidade de Judeus que surge em Livorno, na Toscana, e que
cria ligações no Mediterrâneo e Atlântico, onde
eram responsáveis pelo comércio de pedras preciosas provenientes do continente asiático. Trivellato destaca as ligações destes comerciantes
judeus a indivíduos de outras religiões, comprovando dessa forma a existência de um comércio
intercultural. Nesse sentido, ao analisar a forma
de operar consoante a identidade de cada agente e
quais os modos de transação utilizados torna patente a parafernália de métodos escolhidos pelos
comerciantes para diminuir o risco. Recorriam,
por isso, a vários tipos de organizações, desde
empresas familiares a companhias de comércio.
Do mesmo modo, cada comerciante servia-se de
um conjunto de métodos, como laços pessoais,
acordos particulares, ou contratos legais, como
5 COSTA et all, 2013
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forma de diminuir o risco, sobretudo da longa
distância. Na discussão que se faz entre quem
tem mais importância, normas sociais ou instituições, Trivellato olha para o seu estudo de caso
e afirma que há uma combinação entre ambas6.
Assim, a necessidade de controlo dos
comportamentos assenta no imperativo da cooperação, esta tem por base um sentimento de
confiança, e impõe-se ao comerciante, porque o
custo e a complexidade da longa-distância exige
que interaja com outros. O agente, para participar tem que gerar confiança, controlando dessa
forma os seus comportamentos, gerando a partir
daí a reputação positiva necessária à sua manutenção dentro do grupo. A informação sobre a
reputação de determinado agente, circula entre
comerciantes e é essa a forma de gerar confiança essencial à realização dos negócios (Polónia,
Pinto & Ribeiro, 2014).
Esta problemática prende-se diretamente
com a questão do crédito, assumindo um papel
determinante nos negócios, sobretudo nestas pequenas casas. Pierre Gervais (2012) diz-nos que
a concessão desse crédito é feita de forma fácil,
tendo em conta a reputação daquele a quem se
empresta e sob a expetativa de que essa pessoa
irá cumprir com as suas obrigações, pois respeita
um conjunto de normas, legais e sociais, que a
levam a cumprir o estabelecido, em nome da sua
boa reputação e da necessidade futura de continuar a ter crédito.
As cartas surgem assim como uma das
fontes primordiais da troca de informação entre
e sobre comerciantes. Através delas, podemos
apurar os mecanismos de controlo dos agentes.
Estabelecida a teoria, atentemos agora ao conteúdo das cartas dos Irmãos Silva Milheiros, e às
informações que nos conferem sobre os métodos
6 “Sephardic merchants combined social incentives, shared norms
about the conduct of commerce, and legal commitments to secure their
agents cooperation.” (Trivellato, 2009, 4).

de controlo escolhidos e que tipo de informação
circula.

1. A casa comercial dos irmãos
Silva Milheiros
1.1. Os irmãos José Francisco e
António Tomás da Silva Milheiros
São poucas as informações que temos
sobre os irmãos Silva Milheiros. Pelo Almanach
do ano de 1788, ficamos a saber que José da Silva Milheiros morava na Rua do Norte, no Bairro
Alto7, em Lisboa, onde habitava ainda em 1808
como se confirma por um processo judicial, no
qual se faz referência a essa morada. Aí estava
hospedado François Barrére, seu correspondente.8 Contudo, não dispomos de informações semelhantes para António Tomás9.
Estes dois irmãos vão criar uma pequena
sociedade que, embora dispondo de algum capital, não podia, pela dimensão do seu negócio, ser
comparável à dos grandes homens de negócio
da praça de Lisboa. Encontrava-se em funcionamento pelo menos desde 1784, até quando conseguimos remontar o contacto com P. F. Barrére
Fréres10, um dos seus principais correspondentes
franceses.
A sociedade irá manter-se até Julho de
1807, quando António Tomás da Silva Milheiros
segue sozinho nos negócios e procura abrir a sua
própria casa, como dá conta José Francisco aos
seus correspondentes, quando trata de liquidar a
sociedade11. Finda a parceria, também José Francisco, por sua vez, dará continuidade aos negócios mas agora a título pessoal12.
7 Gazeta de Lisboa de 1807 casa que tinha comprado a Joaquim
Madeira em 3 de Julho de 1787, ANTT, 7ºA - CNL, Liv.632, cx.104,
fl.84-86.
8 ANTT, Feito Findos, Juízo da Índia e Mina, mç.98, nº4, cx.98
9 Sabemos apenas, através de uma certidão negativa datada de 1823,
que teve um filho, João da Mata Milheiros de quem não dispomos de
mais informações. Vide, ANTT, RGM, Registo de Certidões Negativas,
Liv.1º (Nº ordem 419), fl.276v. As certidões negativas são documentos
atestando a situação legal dos indivíduos.
10 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.50
11 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.226
12 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.226
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O grosso da informação sobre esta Casa
Comercial encontra-se no conjunto das 502 cartas, de cuja cópia, como supra indicado, se conserva no Livro Borrador, e que compreendem o
período entre 1804 e 1812. Como observado por
Jesus Bohorquez, a leitura da correspondência
permite-nos não apenas a reconstituição das redes, mas também nos fornece informações sobre
outros “aspetos relacionados com o risco, os níveis de investimento, e as estratégias implementadas para monitorar ou confiar nos agentes.”
(Bohorquez, 2016, 6)

1.2 A Casa Comercial
Embora se trate de uma pequena casa
comercial havia uma diversidade de produtos
comerciados, uma característica comum do corpo mercantil português, já apontada por Jorge
Pedreira (1995). Estes concentravam-se em produtos que lhes pudessem garantir uma venda rápida assim que chegassem a Lisboa,
o que, por sua vez, os aproximava dos comerciantes franceses, estudados por Pierre
Gervais (2012), e os afastava
do que acontecia no caso dos
comerciantes ingleses (Llorca-Jaña, 2014). Como forma
de atenuar o risco, apostavam em produtos em que o
mercado não era tão fluído,
quanto aos preços. Face ao
exposto entendemos que vão
um pouco ao sabor do mercado, comprando produtos que lhes parecem ser
uma oportunidade, ou seja, comprados a bom
preço e vendidos a preço elevado em Lisboa.
O produto mais referido nas suas cartas
são os cereais (23%), como podemos observar
no gráfico 1: Representatividade dos produtos
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transacionados pela Casa Milheiros, que correspondem sobretudo ao trigo e à cevada. É conhecida, da historiografia portuguesa, a necessidade
do abastecimento de pão a Lisboa (GODINHO,
1955), pelo que a importação deste produto surge
como uma oportunidade para os Milheiros. Assim, vão procurar que os seus correspondentes
lhes enviem carregamentos de cereais, na sua
maioria com origem em França, mas também,
em menor escala, dos Países Baixos e Alemanha. Pela leitura das cartas percebemos que estão
sempre atentos à necessidade de Lisboa, pedindo
cargas pequenas e rápidas, na tentativa de aproveitar a oportunidade dos preços elevados resultantes da constante escassez.
Gráfico 1 - Representatividade dos
produtos transacionados pela Casa Milheiros
(com base no Livro Borrador)

Observa-se pelo gráfico 1 que tinham
igual relevo a transação das peles (23%), na sua
maioria com origem em França. Ao mesmo tempo eram exportadores de couros (23%), de origem brasileira, para o mercado francês. Neste
caso, podemos aventar que forneceriam a matéria-prima a ser trabalhada nas manufaturas fran-
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cesas, que seriam depois enviadas para Portugal
e para a sua colónia Americana já transformada.
Também não podemos esquecer o papel
dos tecidos (18%) nos negócios dos Milheiros,
que originários sobretudo da Alemanha, eram
posteriormente vendidos em Lisboa e também
enviados para o Brasil.
Por fim, entre as quatro mercadorias
mais importantes, temos o papel (19%), obtendo-o através dos seus correspondentes franceses.
Eram importadores de papel para escrever. A par
destes produtos, participavam na exportação e
importação de outros produtos, com menor expressão nos seus negócios.
É importante referir que as quantidades pedidas aos seus
amigos são sempre
pequenas, pois tinham medo de não
os conseguir vender.
Uma das ideias com
que ficamos da leitura
destas cartas é que há
uma constante escassez de capital, e mesmo o comércio funcionando com base
na conta corrente, há
sempre dificuldade em acertar contas, devido à
falta de liquidez.

2. A Correspondência dos Silva
Milheiros: rede comercial de José
Francisco e António Tomás Milheiros
Através das cartas ficamos a saber que
mantêm correspondência com 95 pessoas e/ou
sociedades, dispersos por 41 locais, como podemos ver no mapa 1. Dado que no âmbito deste
estudo não seria possível fazer referência a todos,

apenas atenderemos àqueles que nos parecem ser
os mais importantes, estando o critério assente
na frequência da correspondência. Estes agentes
são o núcleo duro dos correspondents dos irmãos
Milheiros e entre eles estabelece-se um elevado
grau de confiança, como comprovado pelas informações que retiramos das cartas. Muitas vezes, estes depositam naqueles a responsabilidade
de decisão, apurando-se daí a existência dessa
confiança13. A escolha para correspondente recaía sobre agentes selecionados. Denote-se que
no caso dos irmãos Milheiros, não vemos a utilização de familiares na sua rede, apenas tendo
correspondentes na longa distância14.
Mapa 1 – Localização dos correspondentes Europeus da Casa Milheiros (com base
no Livro Borrador)

Os seus principais correspondentes são
comerciantes franceses. Entre estes, destaca-se
Jean Baptiste Maury, comerciante de origem
13 Isso fica claro, por exemplo, numa carta enviada a P.F. Barrére
Fréres em 17 de Novembro de 1805, sobre um pedido de carregamento
de papel. Nas suas recomendações sobre o acondicionamento da carga,
os irmãos Milheiros, deixam ao critério dos correspondentes a escolha
do navio, que no período histórico em causa seria determinante, pois
o Bloqueio Continental imposto por Napoleão aos Ingleses, poderia
levar a que alguns dos navios seus aliados tivessem constrangimentos
na navegação, podendo representar dificuldade na entrega da carga, ou
até mesmo perda, em caso de aprisionamento do navio. ANTT, Feitos
Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.50
14 Uma vez que, utilizamos como base da nossa pesquisa o Livro
Borrador, tendo sido difícil encontrar moutros documentos relativos à
casa, não conseguimos encontrar referência à utilização de familiares
como agentes. Assim, não podemos dizer que não existissem, mas não
encontrámos qualquer referência a eles.
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francesa, estabelecido em Málaga, a quem são
enviadas 79 cartas entre 1804 e 1812. Entre Lisboa e Málaga estabelece-se um conjunto variado
de negócios, de onde destacamos a exportação
de produtos coloniais portugueses e a importação de produtos alimentares, como vinho, azeite
e frutos secos de Málaga. Outro deles é Antoine
Peyrusset, estabelecido em Nantes, para quem
são enviadas 41 cartas. Com ele os irmãos de
Lisboa mantêm um negócio de importação de
peles e cereais (trigo e cevada), sendo ele o seu
principal fornecedor.
Temos também que referir a sociedade
dos irmãos P. F. Barrére Fréres, sediados em
Morlaix, para quem se registam cerca de 39 cartas expedidas. São os seus fornecedores de papel.
François Barrére, um dos irmãos, estará hospedado em casa de José Francisco da Silva Milheiros,
quando passa por Lisboa15. Pelo que depreendemos da correspondência trocada, Barrére circula
pela Europa, nomeadamente por França, Espanha e Portugal, visitando os seus colaboradores,
sendo esse um mecanismo de controlo e também
de manutenção das relações entre comerciantes.
Há ainda que referir Pigeon Ainé, comerciante francês com casa de negócio em Tours.
Com ele, os irmãos de Lisboa mantêm comércio de couros, mantendo correspondência ativa
como se demonstra pelas 26 cartas expedidas.
Ainda em França, também os contactos
na cidade de Paris têm grande peso na correspondência trocada pelos irmãos Milheiros, uma vez
que, é naquela cidade que estão os banqueiros
que financiam os negócios desta casa portuguesa. A tarefa de concessão de crédito, mas também de pagamentos aos comerciantes lisboetas,
está dividida entre De Lessert & Cpª e Buquet
& Cpª. Entre eles somam um total de 56 cartas
que, na sua maioria, servem para pedidos de
15 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.50
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crédito, reembolsos e ajustes de contas, sempre
na tentativa de manter uma conta corrente equilibrada. Outro importante fornecedor de crédito
é a sociedade Mathissen & Silmen, com sede em
Hamburgo16. Apenas parte desse dinheiro circulava em papel moeda, estando o restante apenas
registado nos livros de contas para facilidades de
pagamento17. Sobre estas transações podiam ser
cobradas taxas e comissões, sendo essa uma fonte de rendimento e também uma hipótese para a
concessão de crédito.
Quanto a Portugal, as referências a comerciantes nacionais são menores. No que toca
ao reino, o único para o qual há expedição de
missivas é Francisco António da Silva, comerciante de Évora, que compra produtos aos irmãos
Milheiros, nomeadamente os couros franceses,
que recebem desde Tours ou Nantes. Para além
dele, registam-se contatos pontuais, nomeadamente em Estremoz, Porto, Portimão e Setúbal.
Já no Brasil, apenas se menciona José
Joaquim de Lima & Cpª, da cidade do Rio de Janeiro. Este enviava para Lisboa um conjunto de
produtos coloniais (como açúcar, café e couros),
que os Milheiros remetiam depois aos seus correspondentes na Europa. Despachavam também
alguns produtos para a colónia, nomeadamente
tecidos, de onde se destacam as holandas, produto que obtêm através dos seus correspondentes
em Hamburgo. Sabemos pela leitura das cartas
que têm outros amigos naquela colónia, mas não
sabemos se mantêm com eles qualquer tipo de
relação comercial, nomeadamente Manuel Pinheiro Guimarães, José de Passos Ferreira ou
José de Carvalho Araújo.
As transações assentam no pagamento
16 Com eles os irmãos Milheiros contam não só para alguns pagamentos pontuais, mas também para a compra de alguns cereais ou tecidos.
ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84
17 «Une partie seulement du crédit impliqué dans la transaction était
donc matérialisée par des effets de commerce, le reste s’apparentant à
des facilités de paiement sur des comptes» (Gervais, 2012, 1012).
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que é feito sobretudo por duas modalidades, a
compensação ou o pagamento em bens de comércio, sendo a circulação de espécie metal
muito pequena, como era normal em toda a época moderna. Parte destes pagamentos assentam
numa relação informal de concessão de crédito
que abre espaço a uma ligação de interdependência entre quem concede e quem recebe. Abrir
uma conta a um cliente ou a um fornecedor é o
mesmo que conceder-lhe um crédito gratuito em
que se cria um tipo de sociedade entre ambos,
que leva o beneficiário a entrar num jogo creditício de modo a manter o equilíbrio entre o crédito
e o débito.

3. Mecanismos formais e informais de controlo dos agentes
Como já dissemos, um dos objetivos
deste texto, é analisar quais os mecanismos de
controlo utilizados entre os comerciantes de
diferentes origens que necessitam de cooperar.
Surgem então várias formas de controlo formais
e informais.

3.1. Os mecanismos formais
Um dos mais conhecidos mecanismos
formais de controlo, tal como afirma Francesca
Trivellato (2009), é o pagamento de uma comissão ao agente pela prestação do serviço. Esse
préstimo define-se por ter o cuidado de procurar
as melhores oportunidades de mercado, prestando-lhe um serviço leal. O bom agente é aquele
que sabe quando comprar ou vender, quais os
melhores navios para se fretarem, diminuindo os
riscos de perda, e quais as taxas de câmbio mais
favoráveis em determinada altura. Ele tem de reprimir naturalmente a vontade de trair, apostando
nas recompensas que podem advir de comissões
futuras. Um bom agente é também a melhor proteção contra prolongadas, caras e, por vezes, inconclusivas questões judiciais.

Mas os comerciantes utilizam também
outro tipo de mecanismos, como as procurações
feitas pelos notários, onde atribuem determinados poderes por um certo tempo ou tarefa, dando
representação a quem decidem. Estes documentos tanto eram passados a conhecidos como a
desconhecidos, pois neles se limitava ou não os
poderes, garantindo assim o cumprimento dos
objetivos, porque se comprometiam as partes.
Nesse sentido a escolha dos procuradores não
tem a ver com a familiaridade entre as partes,
mas sim com o intuito e o objetivo com que é
passado tal documento. No entanto, estes documentos não ultrapassam o papel determinante das relações de confiança estabelecidos pela
correspondência18. São a elas que os Milheiros
recorrem quando necessitam de fazer pressão
junto do seu correspondente no Brasil, para que
lhes pague os valores devidos. Essas procurações davam poderes de representação a esses homens, não só junto do visado, mas também das
autoridades caso fosse necessário recorrer aos
tribunais19.
A fonte que utilizamos, as cartas, são
em si um desses mecanismos formais. É através
delas que os comerciantes trocam informação e
reforçam laços pessoais. Nestas cartas encontramos não só referências ao mercado, mas também
aos agentes dentro e fora da rede, ou acontecimentos e decisões políticas que podem ter impacto nos negócios, como é o caso da Revolução
Francesa20.
Existem ainda outros mecanismos a que
os comerciantes recorrem. Um deles é o envio
regular das contas. Com o surgimento, ainda
18 “Their value lay not in their ability to enforce rectitude in agents by
means of a legal threat but in their ability to document property rights.”
(Trivellato, 2009,161).
19 É este sistema que recorrem, quando necessitam de exercer pressão
junto de José Joaquim de Lima, no Brasil, para que este pague o que
lhes está a dever de produtos enviados à sua consignação. ANTT, Feitos
Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.54; 90; 132; 275; 288; 290;
293.
20 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.244
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na Idade Média, das partidas dobradas, e a sua
divulgação por quase toda a Europa, ficou mais
fácil para os comerciantes controlarem as suas
contas e, portanto, o envio regular aos seus correspondentes, era uma forma de exercer o controlo. Estas contas eram enviadas e depois confrontadas com as que o correspondente tinha, no
sentido de apurar falhas, enganos ou trapaças.
Sabemos também que as cidades e os
estados procuraram, desde cedo, enquadrar juridicamente as necessidades dos comerciantes, no
sentido de os atrair, fornecendo mecanismos que
lhes dêem segurança para criar e manter os seus
negócios, seja na criação de tribunais com foros
específicos, seja na criação de leis que protejam
os direitos de propriedade ou posturas camarárias que deêm isenção de algumas taxas. É isso
mesmo que nos diz Oscar Gelderblom (2013)
quando faz uma análise das cidades holandesas
do século XVII. Quanto ao caso português, temos conhecimento de que há uma tentativa de
acompanhar esse movimento europeu, criando-se o Juízo da Índia e Mina, tribunal criado no
século XVI, com a função de julgar questões
relativas ao comércio, heranças e habilitações
de herdeiros de falecidos no espaço ultramarino21. Para além disso, há espaço também para
a criação das chamadas conservatórias, ou seja,
tribunais de foro privativo a que os comerciantes
estrangeiros poderiam apelar, sendo ali julgados
de acordo com a lei dos seus reinos, ou seja, de
uma forma que lhes era mais favorável. A esta
soma-se a ideia de Avner Greif, da qual Francesca Trivellato é partidária, de que há uma tentativa
de criar uma lex mercatória, comum a todos os
comerciantes, de modo a diminuir o risco, pois
havia um entendimento geral das normas a praticar nos diferentes espaços de atuação22.
21 Marcos, 1997
22 Exemplo disto no caso português é a integração dos códigos
legislativos franceses na lei geral portuguesa, ou seja, nas Ordenações
do Reino (Marcos, 1997).
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Apesar disso, existe, entre os historiadores portugueses, a ideia de que a justiça não era
utilizada pelos comerciantes. Primeiro, porque
procuravam sempre resolver a questão dentro
do grupo, depois porque esta era muito morosa e
também dispendiosa, pelo que preferiam, sempre
que possível, evitá-la23. Para alguns destes historiadores essa ineficiência está intimamente ligada
à forma de governo, dividindo a problemática na
dicotomia parlamentarismo versus absolutismo
(La Porta et al, 1982, 1999, 2003; Acemoglu et
al, 2005a, 2005b). Assim, os regimes mais parlamentares têm uma justiça mais eficaz e eficiente,
pois conseguem não só garantir a possibilidade
de recorrer aos tribunais, como também a execução das penas (la porta et al, 1982; Greif, 2006;
Acemoglu & Jonhson, 2005a; Oglivie, 2011;
Goldberg, 2012). Há, pois, uma defesa dos direitos de propriedade privada tanto contra o Estado
como contra outros privados. É assim que se cria
um sentimento de segurança que contribui para a
motivação do investimento.
Mais uma vez recorremos às já referidas
cartas. Pelo que podemos depreender da sua leitura, esta mesma ideia estava presente no pensamento dos Milheiros. Em carta expedida a 19
de novembro de 180524 para Barrére Junior, em
Morlaix, ficamos a saber que o comerciante francês tinha pedido aos seus correspondentes lisboetas que tentassem junto da casa de Lourenço
de Michelis, comerciante de origem italiana residente em Lisboa, a cobrança de uma dívida. Nessa mesma carta, é colocada a hipótese de resolver
o problema na justiça, embora, ao referirem essa
possibilidade, avisem o seu correspondente de
que um processo poderia durar entre 6 a 8 anos
e que, além dos elevados custos, poderia levar
à perda de tudo, uma vez que a decisão poderia
não ser favorável ao comerciante francês. Assim,
como referimos, antes de recorrerem à justiça, os
23 Pedreira, 1995, p.423
24 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.134
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comerciantes procuravam resolver o problema
de forma privada.
Ao que parece o comerciante de Morlaix não aceitou os conselhos do seu agente em
Lisboa e avança com um processo que se prolonga até julho de 1807. Esta demora deve-se
sobretudo ao advogado de Michelis & Cpª, que
procura, numa primeira fase, apelar para que o
processo seja passado para a Conservatória Inglesa, pois um dos membros da sociedade era inglês. Acresce a isto que, mais tarde, De Michelis
vai falir, atrasando a cobrança da dívida. A isto
somava-se a necessidade de pagamento das custas que cabiam a Barrére Junior25. Há, portanto,
uma ideia de ineficiência e ineficácia da justiça,
que pode afetar a participação dos comerciantes,
por não verem os seus investimentos protegidos.
Como inicialmente apontado, a atividade comercial desta casa era completada pelos serviços
de intermediação exercidos pelos irmãos. Assim, além de terem um papel de representantes
como no caso de Barrére Junior, acima referido,
também estes serviam de agentes a outros mercadores que lhes consignam mercadorias26. Este
contrato é uma forma de partilhar o risco, leva à
participação do agente no que toca ao capital investido, mas também há partilha de despesas/prejuízos e lucros/dividendos (Gelderblom, 2013).

3.2 Mecanismos informais. Informação: chave dos negócios, função
principal das redes
É através da correspondência que os
comerciantes obtêm grande parte da informação dos mercados. Aquilo que é mais comum é
25 ANTT, Feitos Findos, Juízo da índia e Mina, mç.67, nº3, cx.67
26 Exemplo disto, pode ser uma carga de couros, enviados por Antoine
Peyrusset, de Nantes, que os irmãos Milheiros, em carta de 2 de Setembro de 1806, acusam a receção. ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos
Findos, Liv.84, fl.171. Podemos aindar referir a carta enviada a Dias
Santos, em 1808, quando os irmãos Milheiros, lhe pedem que verifique
se há alguma carga, no porto de Londres, de um possível carregamento
enviado por José Joaquim de Lima (seu correspondente no Brasil). Este
viria à consignação dos irmãos de Lisboa. ANTT, Feitos Findos, Livros
dos Feitos Findos, Liv.84, fl.275

encontrarmos os irmãos a darem conta aos seus
correspondentes da chegada dos navios do Brasil, referindo os produtos vindos a bordo, bem
como os preços praticados na praça lisboeta.
Para além disso, dão também conta dos valores a
que se vendem os produtos que importam, sendo
essa a medida de cálculo para avaliar se é oportuno, ou não, enviar os produtos a Lisboa, e onde
seriam vendidos. Desse modo, ficamos a saber
não só as condições do mercado, nomeadamente os produtos que circulam ao mesmo tempo
que conhecemos o custo dos fretes e de outros
serviços.
Pelas cartas torna-se igualmente percetível a circulação da informação sobre os comerciantes, e que evidenciam, como supramencionado, o peso das normas sociais no controlo dos
agentes. Essas comunicações podiam influenciar
a concretização de uma aliança entre os diferentes comerciantes. Já no que toca à opinião negativa, em todas as cerca de 500 cartas, apenas
encontramos uma que pode ser considerada pejorativa em relação ao comerciante em causa27.
Isto tanto pode querer dizer que não há circulação desse tipo de informação porque os comerciantes tomam cuidado com as más práticas, tal é
o receio de pôr em causa a sua reputação, como
aponta Partha Dasgupta (1988). Nesse sentido,
da leitura também podemos depreender que os
irmãos têm bastante cuidado com a sua reputação, e lembram-no várias vezes aos seus correspondentes, quando acham que o seu envolvimento em determinados negócios pode pôr em causa
o seu nome na praça. Por outro lado, podemos
também considerar, tal como nos aponta Jesus
Bohorquez (2016), que há nas relações entre os
homens de negócio, uma teia de favores, que faz
com que esse tipo de informação negativa não
circule, pois nunca se sabe quando será necessário recorrer a um favor daquele de quem se diz
mal, e, portanto, há um ‘contrato’ de silêncio en27 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.11
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tre os comerciantes28.
É preciso também ter em conta o papel
da informação positiva, ou seja, da recomendação, para a realização dos negócios (Trivellato,
2009). Em 11 das cartas, fica claro que a recomendação de alguém é fundamental para abrir
as portas à cooperação entre homens de negócio
que não tinham qualquer relação anterior29. Assim, nas missivas que enviam para encetar esses novos negócios, os Milheiros fazem sempre
questão de começar por se apresentarem dizendo
que chegam àquele contato através de um dos
seus correspondentes30. Podemos depreender que
a nova cooperação que se procura estabelecer depende da reputação que o referido ‘amigo’ tem
junto da nova casa, ficando esse mesmo prestígio
como hipoteca dos atos futuros praticados por
aqueles que usam o seu nome e são recomendados. Assim, essa hipoteca surge como garantia
e assume uma dimensão maior, pois não é só a
reputação individual do recomendado que se põe
em causa, mas também a de quem recomenda.
Há que não esquecer que uma das vantagens de ter vários correspondentes é obter informações de vários sítios, não só para que haja
diversidade na informação, mas também para
que se possam confrontar as várias fontes sobre
um mesmo assunto e assim assegurar a fidedignidade da mesma.
Para além da reputação, parece-nos importante referir um outro mecanismo informal,
28 Apesar do autor não o referir, a isto chamamos de reciprocidade.
Vide, BOWLES & GENTIS, 2013.
29 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.39; 40; 74;
78; 86; 87; 136; 156; 266; 294
30 Podemos referir como exemplo de recomendação a carta enviada
pelos irmãos Milheiros a Sautter fréres & Cpª, em 23 de Março de 1805,
cediados em Anvers. Ali, dão conta do seu interesse em com eles encetar
relações para que aqueles sejam seus correspondentes, enviando-lhes
produtos coloniais portugueses. Dizem-lhes que chegam ao seu contato
por meio de Antoine Peyrusset de Nantes, seu amigo. ANTT, Feitos
Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.78. Outro exemplo da importância da recomendação fica explicito na carta enviada a Mathissen
& Sillem de Hamburgo em 1805. Nela pedem que eles os recomendem
junto da casa Hentel & Guignon. ANTT, Feitos Findos, Livros dos
Feitos Findos, Liv.84, fl.86
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que é várias vezes mencionado nas cartas dos
Silva Milheiros. Chamam-lhe de «chicana»,
também designado de rumor ou boato. A circulação desta informação, pelo menos na praça
de Lisboa, parece assumir um peso enorme no
comportamento dos agentes. Ninguém quer ser
falado por más razões, pois isso poderia afetar
a reputação dos comerciantes. Há, por isso, um
cuidado e um «medo» em se tornar motivo de
fala, recomendando os irmãos prudência aos
seus correspondentes, que às vezes parecem não
compreender como funciona a sociedade lisboeta31 (Sabean, 1984; Trivellato, 2009).
Para além destes, podemos mencionar
ainda as visitas e estadias em casa dos agentes ou
correspondentes, que permitiam o convívio entre
os comerciantes e o fortalecimento dos laços, reforçando, em consequência, o controlo e as relações de confiança (Vannest, 2009 e Gelderblom,
2013). Esse é o caso de François Barrére que, tal
como já anteriormente referimos, visita e fica
alojado em casa de José da Silva Milheiros no
Bairro Alto. A amizade assume assim, a par das
relações familiares, uma importante dimensão
no mundo dos negócios. (Silver, 1999; Stobart,
2005; Lamikis, 2010)

4. Intermediários entre Lisboa e a
Europa
Como já referimos, mais do que uma
vez, os irmãos Milheiros completam a sua atividade comercial com a prestação de um conjunto
de serviços aos seus correspondentes. Fábio Pesavento (2009) ao analisar os comerciantes portugueses do século XVIII, afirma que estes são
sobretudo agentes que fazem a ligação entre os
31 A propósito de um diferendo entre o capitão de navio Matias da
Costa e os comerciantes franceses de Morlaix P.F. Barrére Fréres, os
irmãos Milheiros, recomendam que o pagamento lhe seja feito. Segundo
eles os diferendos com os capitães acarretam sempre dificuldades para
os comerciantes. Não só porque estes têm um foro privativo, mas também porque o boato que podem lançar entre os seus pares, leva a que
surjam dificuldades no fretamento, caso quem procura fretar fique com
fama de mau pagador. ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos,
Liv.84, fl. 236 e 246
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territórios ultramarinos e a Europa. Grande parte
do negócio destes irmãos passa pela consignação, sendo também chamados a fazer alguns serviços de representação, seja na justiça, seja junto
de outros comerciantes. No caso da consignação,
como já referimos, há lugar a uma partilha do risco. Já no caso da representação, os negociantes
de Lisboa fazem cobrar uma percentagem variável sob os serviços praticados32.
Esta função ganha uma nova dimensão
quando começam a surgir na Europa entraves ao
comércio francês, sobretudo no acesso aos mercados de longa distância, bem como de crédito,
decorrentes da disputa entre ingleses e franceses. Este conflito decorre da luta pelo poder na
Europa, desencadeado por Napoleão Bonaparte,
que promove uma expansão militar da França
por todo o velho continente e procura fazer um
bloqueio à Inglaterra, no que fica conhecido por
Bloqueio Continental. A posição de Portugal
face ao conflito é procurar manter a neutralidade, numa situação que vai sempre aumentando
a tenção entre as duas potências, até que Napoleão decide invadir Portugal, culminando com a
saída da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro
(Pedreira & Costa, 2006). No entanto, apesar
destas contendas impunha-se a necessidade de
continuar os negócios, e superar as dificuldades. Nesse sentido, era preciso encontrar quem
fizesse uma conexão entre o mercado francês e
inglês, e que, recorrendo à posição neutral dos
portugueses, permitissem certas vantagens aos
comerciantes.
Aquilo que se depreende da análise da
correspondência dos Milheiros é que eles têm
uma clara ideia de que isso pode ser uma vantagem, o que fica claro em carta que enviam a
François Neugebauer, onde afirmam que utilizar
32 Esse é por exemplo o caso apresentado a J. Chretien Lunes, comerciante de Neustads en Saxe (atual Alemanha). Quando se oferecem para
serem seus correspondentes e venderam os seus produtos em Lisboa, informam que cobrariam uma percentagem de 2%. ANTT, Feitos Findos,
Livros dos Feitos Findos, Liv.84, fl.39

os comerciantes portugueses pode ser uma mais
valia num contexto europeu cada vez mais bélico33. Utilizam esse espaço criado pela Guerra,
para reforçar a sua posição de intermediários,
sendo eles a ligação entre os vários espaços beligerantes europeus, como é exemplo o acesso
ao mercado de crédito inglês e os seus correspondentes franceses, ao mesmo tempo que continuam a procurar fornecer as colónias com os
produtos manufacturados produzidos na Europa
pedindo que sejam enviadas as mercadorias por
via terrestre.
Isso mesmo fica claro em carta enviada a
14 de Novembro de 1804 a Joaquim Manuel da
Silva Vasconcelos, comerciante baseado em Vila
Nova de Portimão, no Algarve34. Nessa missiva
enviada ao comerciante do sul de portugal, é percetível que os irmãos Milheiros serviam de intermediários porque Silva Vasconcelos não falava
francês. Como tal, pedem-lhe em nome dos seus
amigos P.F. Barrére fréres, de Morlaix, que este
frete um navio para lhes enviar um carregamento
de fruta35. A embarcação poderia ser portuguesa
ou hamburguesa, estando os espanhóis fora de
questão devido às contingências impostas pelos
rumores de um possível confronto bélico entre
Inglaterra e Espanha. Os pagamentos desse fretamento seriam feitos sobre eles com letras de
câmbio dos franceses, a serem pagas em 30 dias.
A expedição seria em nome do comerciante de
Portimão, mas por conta e risco dos amigos de
Morlaix, sendo aqui a vantagem que a neutralidade portuguesa tinha caso fosse necessário “reclamar a carregação, no caso de tomada do Navio por algum corsário Inglês, e para evitar isto
he necessário que vms. dem juramento perante
o Consul, ou Visconsul Inglês, se o ha nessa [cidade], em como esta carregação, vai por conta e
risco de vms. cuja certidão deve hir nas costas do
33 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.83, fl.53
34 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.83, fl.47
35 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.83, fl.49-50
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conhecimento e no manifesto, que levar o capitão afim de que sendo visitado por qualquer corsário Inglês, vendo estas certidões o largão logo,
isto he o que nós aqui praticamos em casos semilhantes, e demais tambem tiramos huma certidão
do visconsul francês em como a carregação consiste em generos da produção de Portugal, para
poderem entrar livremente em França.”36
Fica então claro que o papel de intermediação era prática corrente entre os comerciantes
portugueses, sendo essa uma forma de completar
os rendimentos do negócio de mercadorias.

5. Conclusão
Cremos que com este texto damos um
contributo importante para o conhecimento do
tecido comercial português, que apesar de ter
sido já tocado por alguns estudos, tem ainda
muito espaço de exploração. A maioria dos trabalhos tem-se focado em casas de comércio de
grande dimensão e dedicadas ao comércio dos
produtos coloniais. É preciso também estudar o
problema de agência no contexto português, no
sentido de compreender se aqui as práticas são
as mesmas e/ou se há alguma particularidade ou
se se recorre mais vezes a mecanismos formais
ou informais. Nesse sentido, este trablho dá um
contributo para o conhecimento do problema de
agência em Portugal e dos mecanismos utilizados por uma casa comercial portugusa do final
do Antigo Regime.
Como pudemos verificar, a Casa Silva
Milheiros foi uma pequena casa de comércio da
praça de Lisboa, que dividia as suas atividades
entre o comércio de produtos e a prestação de
serviços de intermediação com um conjunto de
casas europeias, estando as mais importantes sediadas em França.
Por um lado, transacionavam produtos,
36 ANTT, Feitos Findos, Livros dos Feitos Findos, Liv.83, fl.47
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sobretudo, cereais (23%), peles (23%), tecidos
(19%) e papel (18%), que respondiam às necessidades do mercado lisboeta. Para a aquisição
dos produtos dispunham de uma rede de fornecedores. Não se concentravam apenas na comercialização de um produto, mas a sua diversidade
não é muito grande, podendo isso ser uma consequência da sua dimensão enquanto casa de comércio. Muito deste negócio funciona com base
na consignação, havendo uma quase inexistência
de circulação de dinheiro em espécie.
Por outro lado, no que toca aos serviços
que prestavam, estes prendiam-se com a representação de comerciantes estrangeiros, seja junto
dos tribunais, seja junto de outros pares no sentido de cobrar dívidas ou despachar mercadorias.
O irromper das guerras napoleónicas na Europa,
leva a que este negócio de intermediação ganhe
uma nova dimensão decorrente da neutralidade
que o país assume face ao conflito, daí tirando os
irmãos grande partido.
Para que isto fosse possível, os Silva Milheiros construíram uma rede de negócios que se
estendia, na Europa, a Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Alemanha. No tocante a Portugal, mantinham relações com homens de negócio
do reino, e também no Brasil, não tendo sido encontradas, na fonte a que recorremos, referências
a contatos na Ásia ou em África. Podemos então
depreender que, apesar de serem uma casa de
pequena dimensão conseguem manter uma rede
que lhes garante o fornecimento de produtos de
várias partes da Europa, estando mais ligados à
importação do que à exportação, nomeadamente
de produtos coliniais portugueses. É ainda interessante verificar que não encontrámos qualquer
referência à utilização de familiares como agentes, certamente por não terem a quem recorrer,
pois sabemos que seria comum a utilização de
membros da família nos negócios como já deixou claro Jorge Pedreira (1995).
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Como demonstramos para que estas relações em rede funcionassem era preciso pôr em
prática um conjunto de mecanismos de controlo,
formais e informais. Era com a junção de ambos
que os comerciantes lisboetas conseguiam ter
controlo sobre os seus negócios, não os deixando
apenas assentar em relações de confiança, mas
também utilizando as instituições que se iam
desenvolvendo ao longo do tempo e que promoviam a segurança necessária ao desenvolvimento
dos negócios na longa distância. Somos por isso
levados a concordar com Francesca Trivellato
quando afirma que os comerciantes não apenas
utilizam mecanismos formais ou informais, sendo necessário recorrer a todos eles, uns mais que
outros, consoante as suas necessidades.

que entre o grupo dos comerciantes, há um conjunto de práticas institucionalizadas, de forma
tácita muitas vezes, que trazem uma homogeneização e que permitem a que comerciantes de
diferentes regiões, credos, étnicas, reinos e repúblicas, possam manter relações entre si, geradas
a partir da confiança, elemento fundamental para
a prática do comércio.

Se, por um lado, as questões sociais ligadas à reputação assumem um papel determinante, sobretudo no contexto da sociedade portuguesa, por outro as questões formais também
não ficam atrás, apesar de no que toca a recorrer
à justiça, existir um receio por parte do corpo
mercantil, resultante tanto de uma tentativa de
resolver as questões dentro do seio do grupo
como de prevalecer uma ideia de ineficácia e ineficiência da justiça preferindo, por isso, soluções
alternativas.
Fica comprovada, no nosso entender,
que a rede funciona, pois permite a circulação
de informação, que garante a continuidade dos
negócios, mesmo nos contextos mais difíceis,
nomeadamente aqueles que decorrem da guerra
entre Ingleses e Franceses que nos primeiro aos
do século XIX graçava na Europa.
No caso concreto da Sociedade dos irmãos Silva Milheiros, estes recorrem como forma de controlar os seus agentes às mesmas práticas que outras casas europeias e portuguesas anteriormente estudadas fziam. Não encontramos
inovação quanto aos métodos, o que demonstra
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Resumo O presente trabalho analisará a trajetória social do empresário Valentim Fernandes Bouças. A primeira parte do artigo apresenta a trajetória
social de Bouças durante a Primeira República, para, depois, dar ênfase ao primeiro decênio do governo Vargas. Tal empresário foi vinculado a grupos
econômicos estadunidenses, a exemplo da International Business Machines Corporation – of Delaware, Companhia Goodyear do Brasil, Cia Serviços
Hollerith, Panair do Brasil e Adressograph-Multigraph do Brasil S/A. Além das atividades características de um agente econômico, representante do capital estrangeiro, Bouças participou ativamente das agências que formam o complexo superestrutural do Estado capitalista no Brasil. Tornou-se bastante
influente e, durante o Governo Vargas, participou de importantes órgãos técnicos e consultivos como, por exemplo, a Comissão de Estudos Financeiros e
Econômicos de Estados e Municípios (CEFEM), o Conselho Técnico de Economia a Finanças (CTEF), o Conselho Federal do Comércio Exterior (CFCE)
e a Comissão de Planejamento Econômico. Na sociedade civil, Valentim Bouças era vinculado à Associação Comercial do Rio de Janeiro – da qual foi
vice-presidente em 1943 e 1944. Ele também era associado ao Instituto de Organização Racional do Trabalho, da qual também participavam os empresários Euvaldo Lodi, Roberto Simonsen e Horácio Lafer – p. ex. As evidências disponíveis sugerem não ser improvável que, devido a seu conhecimento em
economia e também a seus contatos com empresas estadunidenses, Valentim Bouças acumulou um capital social e político que permitiu a apresentação
dele como bastante credenciado em assuntos econômicos e financeiros. Pesou ainda o fato de ter acumulado, no campo das relações sociais, conhecimentos dos trâmites e circuitos financeiros internacionais, assegurando-lhe confiança como interlocutor do governo junto a credores externos. Assim sendo,
propomos avaliar as interconexões entre pensamento social, organização e ação política de classe na trajetória econômico-social do referido empresário
em sua condição de intelectual orgânico e, portanto, representante de interesses de corporações estrangeiras.
Palavras-chave: Empresário, Pensamento Social, Estado e Ação Política JEL Codes H81; H00; N14

Abstract
This paper will examine the political and business activities of the entrepreneur Valentim Fernandes Bouças. The first part of the article presents Bouças´
path during the First Republic and the first decade of the Vargas government. This businessman was linked to American economic groups such as the
International Business Machine Corporation, Goodyear Company, Cia Services Hollerith, Panair Brazil and Adressograph-Multigraph. In addition to the
acting as a representative of foreign capital, Bouças helped to form the complex superstructure of the capitalist state in Brazil. He became quite influential
and, during the Vargas government, participated in important technical and advisory bodies such as the Commission for Financial and Economic Studies
of States and Municipalities (CEFEM), the Technical Board of Finance and Economics (CTEF) the Federal Foreign Trade Council (CFCE) and the
Economic Planning Commission.
In civil society, Valentim Bouças was connected to the Commercial Association of Rio de Janeiro - of which he was Vice-President in 1943 and 1944. He
was also associated with the Institute for Rational Labor Organization, along with entrepreneurs Euvaldo Lodi, Roberto Simonsen, and Horacio Lafer,
among others. The available evidence suggests it not unlikely that, due to his knowledge of economics and his contacts with American companies, Valentim Bouças accumulated social and political capital that allowed him significant participation in economic and financial matters at the highest levels.
Knowledge of international financial circuits and procedures made him an intermediary between the government and external creditors. We propose to
evaluate the relationship between the social thought, political organization, and business associations of this entrepreneur who was both an intellectual
and a representative of foreign corporations..

Keywords: Entrepreneur, Social Thought and Political Action State
JEL Codes H81; H00; N14
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1. Pensamento social e ação
política

E

m uma conjuntura complexa e turbulenta como a dos anos 1930, analisar
a trajetória e o pensamento econômico-social de um empresário como Valentim
Bouças é uma tarefa difícil. Isto acontece porque
não basta efetuar uma análise dos discursos, na
ilusão de que com essa metodologia descortinar-se-á o pensamento social pelo qual o intelectual
orientava sua ação política. Antes de prosseguir na análise é relevante ressaltar a formação
de Valentim Fernandes Bouças e sua trajetória
profissional. Filho de Francisco Bouças, antigo
funcionário da Companhia Docas de Santos, aos
13 anos Valentim Bouças3 foi trabalhar como
office-boy no Escritório Técnico da empresa no
dia 1º de junho de 1905. Em 1906 ele recebeu autorização de Cândido Gaffree para se matricular
na Academia de Comércio de Santos – onde se
formou em contabilidade.
As evidências disponíveis nas fontes
demonstram que o vínculo de Valentim Bouças
com o capital estrangeiro, na qualidade de representante comercial, iniciou por volta de 1912 /
1913, quando ele se tornou vendedor da National
Cash Register Company, trabalhando para essa
empresa até 1915. No período de 1915 a 1916,
passou a representar a Boston Belting Company.
A International Business Machines Corporation
– IBM – surgiu no Brasil em 1917, ainda funcionando com a razão social de Computing Tabulating Recording Company – CTR. Foi nesse ano
que Bouças, então representante da CTR, firmou
o primeiro contrato para a prestação de serviços
na área de processamento de pagamentos e estatística comercial. O interesse do governo brasileiro por essa avançada tecnologia o levou a contratar os serviços da CTR para estudos demográ3 Nascido em Santos, São Paulo, em 1º de setembro de 1891. Faleceu
no Rio de Janeiro, em 02 de dezembro de 1964.
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ficos. Em 1920, chegaram ao Brasil as primeiras
máquinas impressoras. A empresa estadunidense
veio com a finalidade de processar o Censo Demográfico de 1920, então sob a incumbência do
Ministério da Agricultura. Já sob a razão social
de IBM, a antiga CTR, passou a prestar serviços
de processamento de informações referentes ao
pagamento de pessoal e outras despesas.
No entanto, foi somente em 1924, sob
o governo do presidente Arthur Bernardes, que
a IBM estabeleceu-se oficialmente no Brasil na
condição de prestadora de serviços para o Governo Federal. Não satisfeito em limitar sua atuação empresarial ao setor privado, Bouças buscou
um cliente com poder econômico e político bem
maior: as instituições do Estado restrito4. Com
essa finalidade, fundou em 1917 a Companhia
Serviços Hollerith (CSH), objetivando prestação
de serviços através do aluguel de equipamentos
da IBM a agências governamentais. A CSH ingressou em um negócio bastante lucrativo, a locação de máquinas da IBM no Brasil. Em 1916,
João Pandiá Calógeras, ministro da Fazenda,
aprovou a introdução de novos métodos na coleta e apuração de dados voltados a Estatística
Comercial. Em relatório da Cia Serviços Hollerith S/A, publicado no Diário Oficial de União de
06 de fevereiro de 1950, Valentim Bouças datou
de 1917 o contato com o presidente da referida
corporação estadunidense, Thomas J. Watson,
em Nova Iorque, tendo em vista solicitar a representação comercial da empresa americana no
Brasil. Valentim Bouças receberia, na qualidade de correspondente da IBM, 2% de comissão
sobre os aluguéis dos equipamentos da empresa
no Brasil. O primeiro contrato da prestação de
serviços da CSH com o Tesouro Nacional foi registrado em 1923.
4 Também denominado de Sociedade Política ou Estado-governo. Dela
fazem parte as agências oficiais do Estado, divididas em Executivo,
Legislativo e Judiciário. Os órgãos técnicos e consultivos, vinculados
a essas agências governamentais, também fazem parte da sociedade
política.
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O prestígio acumulado pelo empresário o levou a tornar-se um valioso colaborador
do governo Vargas em questões econômicas e
financeiras nos anos 1930. Ao se aproximar do
governo federal, Valentim Bouças ocupou posição estratégica nas principais agências do Estado
capitalista em gestação. Comissão de Estudos
Econômicos e Financeiros de Estados e Municípios, Conselho Técnico de Economia e Finanças
e Conselho Federal do Comércio Exterior – por
exemplo. Foi, ainda, assessor financeiro pessoal
do presidente Getúlio Vargas.
Não obstante o pensamento econômico liberal tivesse oposto Bouças a medidas
protecionistas do Estado-governo ao setor fabril nacional, criando uma situação de conflito
com lideranças industriais, como Euvaldo Lodi
e Vicente Galliez, nem por isso, o empresário
santista deixou de assumir posição favorável às
medidas interventoras tomadas pelo Estado capitalista, que emergiu, após 1930. Lodi e Galliez
eram associados à Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro e se opuseram a Valentim Bouças,
afirmando a necessidade de proteção também
para o setor industrial (Leopoldi, 2000, 111-112).
Em 25 de janeiro de 1931, Valentim Bouças publicou no Jornal do Commércio, do Rio de
Janeiro, um artigo em que defendia a intervenção
da União nos estados e municípios brasileiros –
com a finalidade de resolver os problemas das
dívidas públicas externas (DPEx) da União, estados e municípios do Brasil. Assim como outras
lideranças do empresariado, Valentim Bouças
tornou-se colaborador do Governo Vargas para
o qual exerceu função importante no sentido de
organizar a política econômica e financeira do
país. No campo das Relações Internacionais, o
governo federal e sua equipe econômica traçaram um plano de ação que buscou obter apoio
financeiro fora do país, sobretudo em Londres e
Nova Iorque. Esse é o ponto da análise no qual se

faz necessário precisar que, na City de Londres,
o mais significativo interlocutor financeiro era,
obviamente, N. M. Rothschild & Sons.5
As evidências analisadas permitem concluir que devido a seu conhecimento em economia e, também, a seus contatos com empresas
estadunidenses, a exemplo da IBM, Bouças acumulou um significativo capital político e social6,
que permitiu apresentá-lo como bastante credenciado em assuntos financeiros. Pesou, ainda,
o fato de ter acumulado, no campo das relações
sociais, conhecimento dos trâmites e circuitos
financeiros internacionais, assegurando-lhe confiança como interlocutor do governo junto aos
credores externos.
Isto o habilitou como colaborador na política de reorganização econômico-financeira do
Governo Vargas. O governo precisava renegociar
com os banqueiros estrangeiros os contratos dos
serviços das dívidas públicas externas da União,
estados e municípios em empréstimos contraídos
ainda durante a Primeira República. No ano de
1933, Valentim Fernandes Bouças, na qualidade
de negociador do Governo Provisório junto aos
banqueiros, participou de várias conferências so5 Segundo Steven C. Topik, o grupo Rothschild foi “o único agente financeiro do governo brasileiro por mais de quarenta anos.” Insatisfeito
com a queda do Império, o referido grupo cortou “o crédito estrangeiro
ao Tesouro Brasileiro”, fator que influenciou “outros investidores
estrangeiros” a se afastarem do Brasil. Esse afastamento dos grupos
financeiros influenciados pela casa Rothschild favoreceu a aproximação
do governo da Primeira República do Brasil com os Estados Unidos
(Topik, 2009, 119, 120, 287).
6 Nesse caso, tratava-se de um capital simbólico. Tal conceito,
formulado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, é de grande valia para
analisarmos as relações sociais. Segundo Bourdieu, o acúmulo deste
capital pressupõe sua objetivação “em instituições permanentes (...) em
postos e instrumentos de mobilização e a sua reprodução contínua por
mecanismos e estratégias” (Bourdieu, 2004, 194). No caso da trajetória
social de Valentim Bouças, compreendemos capital político como uma
forma simbólica de capital acumulado no campo das relações sociais
por meio da construção de um prestígio com o qual ele contou na composição de alianças que foram essenciais para os interesses dos seus
grupos econômicos. Isto posto, o foco analítico do capital simbólico
enriquece o estudo do referido empresário em suas relações sociais e do
prestígio que obteve. Segundo Bourdieu, “as lutas pelo reconhecimento
são uma dimensão fundamental na vida social e de que nelas está
em jogo a acumulação de uma forma particular de capital, a honra
no sentido da reputação, de prestígio, havendo, portanto, uma lógica
específica da acumulação do capital simbólico, como capital fundado
no conhecimento e no reconhecimento. (...)” (Bourdeu, 2004a, 35-36).
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bre os empréstimos adquiridos.
O empresário santista tinha ciência da
relevância que tinham os contatos sociais na esfera política. Com efeito, ele defendia que “(...)
os conhecimentos adquiridos (...) [deviam] servir
(...) de capital para ser devidamente cuidado e
aumentado” (Bouças, 1953, 59). Não limitando
sua ação político-social às agências do Estado-governo, Valentim Bouças participou ativamente da sociedade civil7, o que permite conceituá-lo, portanto, como um intelectual orgânico8.
A análise dos estudos do pensamento
econômico e financeiro expresso nos trabalhos
formulados por Valentim Bouças não deixa dúvida das suas convicções favoráveis à intervenção
do Governo Vargas e sua equipe econômica nas
diretrizes econômico-financeiras do Brasil. Esse
pensamento, que levou o empresário a tornar-se
um colaborador do governo federal em assuntos
econômicos, fez com que ele apoiasse o projeto
Nacionalista Autoritário Varguista como forma
de resolver os problemas econômicos e políticos sem ter que enfrentar os obstáculos causados
pelo Congresso.
Em carta escrita de Nova Iorque em 08
de março de 1933 e remetida ao Chefe do Governo Provisório, Valentim Bouças mencionou
que, assim como acontecia nos EUA, havia no
Brasil a necessidade de conceder ao futuro presidente “um poder ditatorial (...) para que [fosse possível] resolver os problemas econômicos
que vinham se agravando. (...)” Prosseguindo
na correspondência, argumentou a Vargas que
7 O conceito se refere às associações de caráter privado, também
denominadas aparelho(s) privado(s) de hegemonia. Como, por exemplo,
sindicatos, federações, confederações, veículos de imprensa, clubes
– etc. Para maiores detalhes, vide GRAMSCI, 2011, 254, 262, 282.
Valentim Bouças foi vice-presidente da Associação Comercial do Rio de
Janeiro, em 1943-1944.
8 Intelectual formado e preparado pelo aparelho privado de hegemonia
de sua classe. Ele desempenha uma função estratégica na organização
de sua fração de classe para a luta política, tendo como ponto de partida a sociedade civil como arena de consolidação de seus interesses em
vias de transformarem-se em políticas de Estado na sociedade política.
Vide GRAMSCI, 2011b, 23, 24, 25.
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“perder a oportunidade de ditadura e da crise
universal seria praticar um erro imperdoável”
(CPDOC-FGV/RJ. Arquivo Getúlio Vargas. GV
33.03.08/01. X-62. 0310/2).
A evidência contida nesta correspondência não deixa dúvida do quanto o pensamento
social de Valentim Fernandes Bouças estava
vinculado ao projeto nacionalista Autoritário
em gestação a partir de outubro de 1930 e que
culminou, em 10 de novembro de 1937, com o
golpe do Estado Novo. Além da participação nos
pontos relativos à política interna do governo
Vargas, o empresário também desempenhou função relevante na política exterior. Segundo John
Wirth, Valentim Bouças – homem de negócios
pró-Estados Unidos – foi um dos personagens-chave em quem o ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha9, buscou apoio para
combater a penetração econômica e política da
Alemanha Nazista no Brasil (Wirth, 1973, 74).
Analisando as marchas e contramarchas
do liberalismo político no Brasil, Florestan Fernandes evidenciou que, por meio de seus intelectuais, as classes dominantes encarregaram-se
de formular uma “reelaboração sociocultural”
que adequasse a filosofia política liberal ao meio
social brasileiro (Fernandes, 2006, 55). Nesse
particular, o liberalismo político brasileiro influenciou os planos de reorganização do poder
sem, conquanto, impor graves restrições aos antigos paradigmas autoritários e patrimonialistas.
Nesse sentido, o apoio de Valentim Bouças, considerado liberal, ao Estado Autoritário e mesmo
ao processo de intervenção estatal na economia,
insere-se, dentro do modo particular, como as
classes dominantes e seus porta-vozes viam-no
– e veem – como instância de representação de
seus interesses e validação de seus projetos.

9 Exercício na pasta das Relações Exteriores, 15/03/1938 a
23/08/1944.
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Angela de Castro Gomes ressaltou “a
ausência de uma tradição liberal doutrinária no
Brasil.” Ainda assim, isso não significou que os
princípios liberais foram ignorados pelas classes
dominantes. Os atores políticos e econômicos
adaptaram os fundamentos liberais, em nome
da necessidade de criar condições favoráveis, ao
aprofundamento da ordem capitalista no Brasil
– o que demandava a ação do Estado (Castro Gomes, In: Silva & Szmrecsányi, 1993, 96).
O apoio do empresário Valentim Bouças
à ditadura do Estado Novo (1937-1945) sugere,
a princípio, uma contradição. No entanto, no
Brasil, apesar do modelo jurídico-político do
Estado republicano ter sido inspirado por princípios como o constitucionalismo, o federalismo, a cidadania, a democracia, o liberalismo e
a divisão e independência dos três poderes, com
raras exceções, não havia – e ainda hoje não há
– muito interesse e tampouco compromisso, por
parte das classes dominantes ditas liberais, com
a plena implementação desses postulados (Ianni,
2004, 44). À luz de tais considerações, no Brasil,
as imbricações do pensamento liberal com matrizes políticas autoritárias constituem muito mais a
regra do que a exceção10. No Estado Novo, o empresariado comercial e industrial intensificou sua
atuação nos órgãos governamentais, por meio da
crescente participação de seus intelectuais orgânicos nos conselhos técnicos e consultivos.
O empresariado aderiu ao projeto nacionalista autoritário do Estado Novo, porque a ele
interessava um Estado centralizador capaz de integrar o mercado interno e intervir na economia
de modo a assegurar tanto o equilíbrio político,
10 Essa atuação de pensadores liberais como colaboradores de
Estados Autoritários não está presente somente na trajetória de
Valentim Bouças. Roberto Campos, um dos grandes divulgadores do
liberalismo no Brasil e defensor incansável do Estado mínimo, apoiou
o golpe empresarial-militar de 1964 e colaborou ativamente com a
ditadura militar no exercício de importantes cargos públicos. Já Milton
Friedman, grande expoente do liberalismo na década de 1970, foi
conselheiro do ditador Augusto Pinochet em assuntos econômicos e
vários ex-alunos chilenos de Friedman ocuparam pastas ministeriais no
governo Pinochet.

como a proteção à produção nacional (MENDONÇA, 1985, 20). As classes que, em nome do
liberalismo, se opunham ao Estado autoritário,
abriram mão de seu projeto em troca da estabilidade econômico-social oferecida por este último,
desde 1937. Se, por um lado, perdia-se terreno
no campo político, muito se ganharia no campo
econômico e social (Vianna, 1978, 35). A ação
controladora e repressiva, resultante da estrutura
corporativa, asseguraria a paz social necessária
ao equilíbrio político.
A ascensão de Bouças em agências estratégicas da sociedade política, como os órgãos
técnicos e consultivos que eram arenas de debates e disputas de projetos, permite confirmar
o quanto este empresário e o grupo econômico
por ele representado encontraram espaço social
nas agências governamentais como consultores
e avaliadores dos projetos políticos formulados
durante o governo Vargas. Esse é o ponto da análise que convém elucidar que os interesses econômicos de Valentim Bouças e, por conseguinte, do grupo econômico por ele representado,
entraram em ‘rota de colisão’ com os interesses
de empresários industriais nacionais que faziam
restrições à entrada do capital estrangeiro no
Brasil em setores em que o mesmo competisse
com o nacional em condições mais vantajosas.
Em parecer apresentado ao Conselho Federal do Comércio Exterior11 em 07 de outubro
de 1935, Valentim Fernandes Bouças criticou
o empresário industrial Euvaldo Lodi, também
membro do referido conselho. A questão em debate era o protecionismo aduaneiro do governo
às fábricas brasileiras. Para o primeiro, o protecionismo resultava em restrição ao intercâmbio
comercial do Brasil com outros “grandes mercados consumidores de matérias-primas”, das
11 Criado pelo Decreto nº 24.429, de 20 de junho de 1934. Sua criação
se inseria no quadro das reformas político-administrativas centralizadoras e intervencionistas do Governo Vargas, no campo econômico e
social.
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quais o Brasil era produtor e fornecedor (Bouças,
1953, 104). Argumentando em favor do capital
estrangeiro no Brasil, Bouças afirmou que:
As empresas estrangeiras, que para o
Brasil trouxeram os seus capitais, não são sócias comanditárias, mas sócias solidárias da
nossa economia. Seu êxito financeiro depende
estreitamente do progresso material na nação,
do seu reerguimento econômico, da sua sempre
crescente prosperidade. (...) O dever das empresas estrangeiras que emprestam o concurso
inestimável do seu capital ao trabalho nacional
é o de participar da luta em que todos igualmente nos empenhamos hoje para a solução
de nossos problemas econômicos, aliando-se
à campanha coletiva para a nossa reabilitação
financeira. (...) (Bouças, 1953, 134).

Empresário vinculado a grandes corporações do capital estadunidense, os interesses
econômico-sociais representados por Valentim
Bouças entravam em conflito com projetos de
agentes econômicos e sociais que eram proponentes de medidas restritivas ao capital estrangeiro no Brasil. Na condição de representante
comercial no Brasil de grandes empresas como
a IBM, o pensamento social de Valentim Bouças expressa a defesa de um centralismo Estatal
que não tentasse obstar às inversões do capital
estrangeiro na economia brasileira. A participação do referido empresário nas agências do Estado mostra a ação tendo em vista a organização
da ação coletiva das frações do capital por ele
representadas.
Em certos agentes, o pensamento econômico liberal é um aspecto interessante a se
destacar. Os principais grupos técnicos da administração também estavam vinculados ao liberalismo. Críticos do protecionismo estatal para as
fábricas, chamadas de indústrias artificiais, tal
filosofia política acabou colocando-os em conflito com os empresários industriais defensores
do protecionismo. De acordo com Geraldo Beau-
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clair, o pensamento econômico liberal prevalecia
entre os principais gestores fazendários. O caso
tornado clássico na historiografia brasileira é o
debate de Eugênio Gudin Filho12 versus Roberto Simonsen sobre o planejamento econômico.
Contudo, ainda segundo Beauclair, Valentim
Bouças, técnico do Ministério da Fazenda, também estava vinculado ao liberalismo econômico
e, no entanto, defendia o planejamento econômico (Beauclair, 1974, 15).
Convém ressaltar que, conforme destacou Eric Hobsbawm, democracia e liberalismo
político “não são parceiros naturais do liberalismo econômico” (Hobsbawm, 1995, 429, 430).
No período em foco, no presente artigo, o liberalismo econômico, presente no pensamento social de Bouças, influenciou a formulação de seus
planos políticos e econômicos sem, contudo,
impedi-lo de buscar o Estado como locus privilegiatum de seus interesses econômicos e, tampouco, de tornar-se intelectual e político a serviço do
Estado Autoritário que emergiu em 1937.
Em artigo publicado no periódico O Ob12 Formado em engenharia pelo curso da Escola Politécnica do Rio
de Janeiro, graduando-se no período de 1901 a 1905. Iniciou a carreira
de engenheiro em 1906, quando a Light o contratou para trabalhar na
construção de uma represa em Ribeirão das Lajes, com o propósito de
fornecer energia elétrica ao Rio de Janeiro. Em 1907 foi contratado
pela empresa Dodsworth & Cia para trabalhar nas obras de canalização do rio Carioca, realizadas durante a administração do prefeito
Francisco Pereira Passos. Tornou-se sócio daquela empresa. Em 1910,
mudou-se para o Ceará, onde coordenou a construção da represa de
Aracape, encomendada à Dodsworth & Cia pelo governo do estado.
Em 1913, uma vez concluída a obra da represa, Gudin “mudou-se para
Pernambuco, cujo governo igualmente requisitara os serviços de sua
firma. Organizou a instalação da rede de bondes elétricos em Recife
e trabalhou na formação da Pernambuco Tramways and Power Co.,
empresa com participação de capitais ingleses que se tornaria concessionária dos serviços de bondes, força, luz, gás e telefone do estado.
Dirigiu essa companhia até 1922, quando, implantadas as primeiras
linhas de bondes na capital pernambucana, retornou ao Rio de Janeiro,
onde assumiu a direção-geral da Great Western of Brazil Railway Co.,
cargo que ocuparia por quase 30 anos. Revelou-se, então, um defensor
da eficiência do transporte ferroviário e da navegação de cabotagem
no Brasil, por ser este um país de dimensões continentais.” A partir de
1930, fez parte de alguns dos relevantes órgãos técnicos e consultivos
criados pelo governo federal. Como, por exemplo, a Comissão de
Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios, a Comissão Mista de Reforma Econômica e Financeira, o Conselho Técnico
de Economia e Finanças e a Comissão de Planejamento Econômico.
Foi ministro da Fazenda, exercício de 25/08/1954 a 13/04/1955. Para
maiores detalhes, vide no DHBB o verbete biográfico de Eugênio Gudin
Filho – escrito por Vilma Keller.
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servador Econômico e Financeiro13, datado de
maio de 1936, Bouças argumentou que os problemas do Brasil eram de ordem administrativa
e não econômica. As soluções dos problemas
dependiam de conseguir fazer o que, para ele, jamais havia sido feito, até então, na história econômica do Brasil: elaborar um plano de trabalho
– planejamento – que permitisse aos administradores no governo coordenar, de modo adequado, as atividades agrícolas e fabris. Tratava-se,
mais especificamente, de criar condições que
favorecessem a elaboração e implementação de
um plano de ação para o Estado. A organização
econômica do Brasil não podia prescindir da intervenção estatal (Bouças, 1936, 10, 11, 12).
Em conferência pronunciada em julho
de 1938, na Assembleia Geral do Conselho Nacional de Estatística, Bouças discorreu a respeito da função da estatística na organização dos
planos econômicos. Com isso, seu pensamento
expressava uma posição no debate do planejamento econômico e indagava por que o Brasil
não teve um plano econômico até aquela data.
Na perspectiva de Bouças, tal fato ocorrera no
Brasil, porque o progresso industrial, a evolução
da economia, a evolução da legislação proletária
e o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho
não foram paralelos ao avanço da nossa educação científica, não corresponderam ao
lento caminhar de nossa cultura econômica – do
que é prova o atraso, que até bem pouco tempo lamentávamos, de nossos métodos e serviços estatísticos – em cuja excelência repousam
as bases de qualquer planificação econômica
(Bouças, 1953, 246).

Na condição de diretor-presidente e
maior acionista da Companhia Serviços Holle13 Segundo Maria Letícia Corrêa, Valentim Bouças era proprietário e
diretor desse periódico. A referida revista foi editada no Rio de Janeiro
a partir de 1936, e publicada regularmente até dezembro de 1962.
Durante o Estado Novo, a revista recebeu apoio “do Departamento
de Imprensa e Propaganda através de seu diretor, Lourival Fontes.”
(Corrêa, 2011, 01).

rith, prestadora de serviços contábeis e estatísticos para empresas e órgãos governamentais, o
empresário santista tomou partido favorável aos
defensores da planificação. Para ele, a ausência
de elementos fundamentais na formulação e controle do cálculo – como o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – obstava o surgimento de
planos econômicos no Brasil.
Segundo Bouças, coube ao IBGE o mérito de “demonstrar a premência inadiável da elaboração de um plano econômico brasileiro.” Era
preciso compreender que a formulação de planos
econômicos somente tornar-se-ia factível a partir
de estudos que permitissem a sistematização de
mapeamento econômico que indicasse o melhor
caminho para alcançar “a meta desejada.” Pare
ele, contador por formação, os elementos estatísticos disponíveis permitiriam demarcar “a verdadeira conjuntura econômica do Brasil” (Bouças,
1953, 248 -249).
Muito embora o discurso da conferência
pronunciada tratasse, inicialmente, da estatística
como uma espécie de ferramenta para o planejamento sistemático e racional pelos técnicos das
agências governamentais, fica clara a sua preocupação como intelectual orgânico comprometido em tratar da questão política que marcava a
conjuntura do final dos anos 1930. Nesse caso,
Valentim Fernandes Bouças agia, também, como
um cientista político das frações do capital por
ele representadas. As questões políticas propostas por esse empresário são bastante indicativas:
“Qual a orientação que devemos dar a
um plano econômico nacional?”
“Qual o critério técnico que mais vantajosamente servirá aos interesses da comunidade
brasileira?”
“Qual a política econômica que deve-
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mos abraçar para que nossa economia se assente
sobre bases sólidas, que consultem simultaneamente às necessidades do meio e as condições da
vida brasileira?” (Bouças, 1953, 249).
O empresário ressaltava que para tornar o
planejamento exequível não bastava saber “qual
a finalidade do plano”. Era essencial perguntar
“para quem” a política seria traçada, qual setor
econômico seria controlado e disciplinado e, por
fim, quais seriam os técnicos. Em outros termos,
“qual seria a orientação dos homens que vão influir na elaboração desse plano.” Sintetizando as
questões sobre a formulação do planejamento e
seus critérios políticos, Bouças afirmou que era
preciso três indagações: 1) para quem, 2) por
quem, e 3) com que finalidade seriam elaborados
os planos econômicos no Brasil. Tais questões o
levaram a abordar o pensamento social das tendências políticas dos distintos grupos sociais que
poderiam tornar-se os elaboradores dos planos
econômicos. Com isso, o empresário discorreu a
respeito das três correntes políticas: a esquerda,
a direita e o centro (Bouças, 1953, 249-250). Segundo Valentim Bouças,
a Esquerda não só deixa de reconhecer
qualquer merecimento nos planos elaborados
por invidualistas (sic), ou por estadistas filiados
a uma facção política qualquer, como não admite a ideia de que um plano econômico possa sair
do palácio de um rei ou imperador. A Direita
não admite nenhum plano de ordem coletiva.
O Centro considera que não há diferença fundamental entre os planos dos conquistadores ou
dos ditadores, mesmo de um ditador ‘proletário’, e os planos concedidos pelos reacionários
‘capitalistas’, porque, a seu ver, ambos são arbitrários e desequilibrados, embora supostamente
erigidos com a finalidade de garantir a felicidade do povo. Ambos estão interessados em
cimentar a sua força ditatorial, em consolidar
seu prestígio, embora ambos também estejam
interessados em aumentar a prosperidade do
seu povo (Bouças, 1953, 250).
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O pensamento do empresário expressava
seu entendimento que, devido à sua incapacidade
de superarem as divergências, os grupos políticos, indicados acima, estavam impossibilitados
de formular um planejamento econômico. Tal
constatação justificava a escolha por um Estado
Nacional Autoritário capaz de centralizar e organizar a economia. Com o intuito de confirmar
sua tese de planejamento, Bouças indagava se os
planos deviam ser formulados de forma autoritária ou democrática, ou seja, se a centralização
do poder deveria ser coordenada por um estado
ditatorial ou democrático.
A análise da correspondência entre Bouças e Vargas não deixa dúvidas quanto às convicções deles no Estado Autoritário como a única
salvação para resolver os problemas de ordem
econômica e social decorrentes da crise universal. Somente o Estado Nacional fortalecido seria
capaz de reformular as diretrizes e as orientações
concernentes às políticas sociais e econômicas
do Brasil. O que dependeria da autonomia na escolha das equipes técnicas que formulariam os
planos de governo.
Não obstante defendesse a participação
de assessoria técnica de especialistas junto às
agências da sociedade política, é possível perceber que o critério técnico não excluía as lutas
características das disputas políticas. Bouças formulou críticas aos técnicos formados pelo pensamento social de esquerda, vinculados ao materialismo histórico, que defendiam que a democracia era uma farsa e que a economia capitalista
levaria o Brasil à falência. Os grupos de direita
liberal que não aceitariam um Estado forte como
organizador de planos econômicos também eram
criticados por Valentim Bouças (Bouças, 1953,
250-251).
Durante o Primeiro Governo Vargas, o
empresário Valentim Fernandes Bouças foi re-
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quisitado pelo governo federal para colaborar na
formulação das diretrizes econômicas e financeiras pelas quais o governo orientaria as decisões
políticas. O pensamento político do empresário
mostrava que deveria haver muita cautela na seleção do pessoal do Estado, de modo a evitar que
as contradições e divisões que ocorrem no bloco
no poder viessem a se manifestar nas agências
técnicas, onde os planos seriam formulados.
Contudo, a análise cuidadosa dos relatórios e
pareceres formulados pelo referido empresário
mostra que ele mesmo não deixou de entrar em
conflito com representantes de outros grupos
empresariais.
Analisando a trajetória social de Valentim Bouças e seu pensamento, podemos afirmar
que ele buscou formular uma articulação orgânica entre teoria e prática. Em outros termos, articular pensamento social e ação política de classe
nas agências do Estado capitalista. É preciso ter
claro que o Estado é uma relação social e que ele
é formado por um complexo superestrutural14,
onde as classes sociais e sua frações lutam pela
hegemonia. É dentro desse Estado ampliado que
as lideranças orgânicas da burguesia industrial
buscaram consolidar sua prática política enquanto classe social interessada em exercer maior
influência nos centros decisórios da sociedade
política.

2. Valentim Bouças e os industriais
O interesse entre os grupos econômicos
representados pelo empresário santista entrou
em conflito com o de setores do empresariado
industrial. É importante ressaltar a conjuntura
transformadora que se abria a partir de 1930. Segundo Maria Antonieta Leopoldi, nessa década,
os industriais acompanharam o surgimento da
era keynesiana e, por conseguinte, “a transição
do liberalismo econômico – na época chamado
14 A interconexão e interação das instâncias privadas e públicas
formam o que conceituamos complexo superestrutural.

de livre-cambismo – para o protecionismo no
comércio internacional.” Ao implementarem
políticas protecionistas, os governos dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha reforçaram a
necessidade dessa diretriz na conjuntura internacional (Leopoldi, 2000, 111).
Essa mudança afetou também o Brasil, resultando em conflito de interesses entre
as classes representadas por Valentim Bouças
e Euvaldo Lodi ainda em 1932. Bouças, então
secretário da Comissão de Estudos Financeiros
e Econômicos dos Estados e Municípios15, na referida comissão, expôs um trabalho propondo “a
extinção definitiva dos impostos alfandegários, a
ser executada progressivamente ao longo de um
período de cinco anos.” Houve reação imediata
da parte dos industriais, liderados por Euvaldo
Lodi e Vicente Galliez, membros da Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro, que criticaram
Bouças, afirmando a necessidade de proteção
também para o setor industrial (Leopoldi, 2000,
111-112).
Não obstante, o argumento usado por
Valentim Bouças para criticar o protecionismo
ao setor produtivo fabril se fundamentasse na
divisão entre indústrias “artificiais” e indústrias
“naturais”, estamos certos de que a oposição ao
protecionismo industrial não pode ser explicada
simplesmente como resultado desse pensamento.
Uma análise mais profunda, todavia, mostra que
é preciso ter em conta que ele era presidente e
sócio proprietário da Companhia Serviços Hollerith, empresa que tinha com a IBM um contrato para fazer a locação no Brasil da tecnologia
contábil e estatística dessa firma estadunidense,
recebendo os lucrativos royalties pela prestação
15 A Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e
Municípios foi criada pelo Decreto nº 20.631, de 09 de novembro de
1931, ficando sob a direção do Ministério da Fazenda. A comissão
tinha uma Secretaria Técnica encarregada de fazer uma auditoria nos
serviços das dívidas públicas externas da União, estados e municípios
do Brasil, atribuição que lhe foi dada pelo Decreto nº 22.089, de 16 de
novembro de 1932. Essa comissão deu origem ao Conselho Técnico de
Economia e Finanças.
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desse serviço.
Outro ponto de desentendimento entre
os interesses de frações do capital, representados
pelo empresário Valentim Fernandes Bouças e os
industriais brasileiros, relacionava-se ao drawback.16 Em parecer apresentado ao Conselho Federal do Comércio Exterior, em agosto de 1935,
Bouças discordou do anteprojeto de lei proposto
por industriais representados por Euvaldo Lodi
– que excluía “dos benefícios do drawback as
matérias-primas fundamentais de qualquer indústria. (...)” (Bouças, 1953, 89). As objeções do
empresário santista ao conteúdo do anteprojeto
supracitado foram assim expressas no parecer
apresentado ao CFCE:
No usufruto dos benefícios do drawback, portanto, devemos incluir as matérias-primas necessárias à produção das mercadorias
das indústrias extrativas, manufatureiras e comerciais, reconhecidas em condições de competir, nos mercados externos, com as similares
estrangeiras (Bouças, 1953, 92).

As motivações econômico-sociais, dessa
objeção à perda dos direitos do drawback para
matérias-primas, ficam claras, quando tomamos
ciência de que ele estava vinculado à exploração das atividades extrativistas da borracha na
Amazônia. Convém ressaltar que Bouças era
vinculado à “subsidiária brasileira da Goodyear,
que vendia pneus para o estrangeiro sem preços
máximos.” Além do grupo Goodyear, Maria Verônica Secreto mencionou que, segundo depoimento de Bartolomeu Guimarães à Comissão de
Inquérito da Campanha da Borracha, e publicado
em 17 de agosto de 1946, Valentim Bouças era
grande acionista do Banco de Crédito da Borracha, vice-presidente da Rádio Internacional
do Brasil e vice-presidente da Goodyear (SECRETO, 2011, 104). Em palestra pronunciada
16 “O drawback consiste na devolução dos impostos de importação
aos industriais que produzem para exportação” (Leopoldi, 2000, 117
/ nota 58).
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em setembro de 1940, no Departamento de Educação dos Serviços Hollerith, Valentim Bouças
mencionou que durante uma viagem aos Estados
Unidos, procurou os
grandes manufatureiros que empregam a borracha, [sugeriu que] enviassem ao
Brasil técnicos para, conjuntamente, examinarmos a razão pela qual não estavam comprando
maior quantidade de látex do Brasil. [Afirmou
que teve], então, o prazer de verificar que os
nossos amigos de Goodyear nos Estados Unidos, com a aprovação do Departamento de
Agricultura de Washington, correspondendo a
esta ideia, sem nenhum ônus para o Governo
brasileiro, mandaram imediatamente vir do
Oriente um de seus técnicos, e outro da Costa Rica. Encontramo-nos na Ilha de Trindade,
e juntos viemos ao Pará, onde, sem demora,
procuramos entrar em contato com a realidade
(Bouças, 1953, 317).

Todos os fatores até aqui analisados
mostram que o referido empresário possuía um
capital social bastante significativo também nos
EUA. Dispunha de conexões sociais com empresas fabris que usavam a borracha como matéria-prima ou bem intermediário e, ao que tudo indica, com pessoas bem relacionadas com o Departamento de Agricultura da capital estadunidense.
O pensamento expresso nas fontes analisadas
mostra que ele buscava ocupar postos estratégicos em agências do Estado, com a finalidade de
defender seus interesses de classe. A partir dessa
guerra de posição17, organizava e mobilizava a
vontade coletiva das frações do capital por ele
representadas.
Essa informação de ser Valentim Bouças
grande acionista do Banco de Crédito da Borracha ressalta sua atuação, também, no setor financeiro vinculado à exploração da borracha no
17 Esse conceito aplica-se à luta pela ocupação de postos estratégicos
nas agências que formam o complexo superestrutural do Estado
capitalista. Nesse caso, a disputa tem como finalidade o comando de
aparelhos privados de hegemonia e instituições da sociedade política.
Para maiores detalhes sobre o conceito guerra de posição, vide GRAMSCI, 2011, 261-262.
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estado do Amazonas, sendo bastante esclarecedora. O pensamento desse empresário também o
levou a abordar questões vinculadas ao problema
do crédito do Brasil. Segundo Geraldo Beauclair,
“a preocupação com o problema do crédito levou
o Governo a [estudar melhor] o comportamento
de tais entidades no Brasil.” Em ata de reunião
do Conselho Técnico de Economia e Finanças,
órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, sessão realizada em 27 de outubro de 1939, Valentim Bouças chamou a atenção para o fato de que
“tornava-se indispensável proceder a uma revisão das medidas que regulavam esta modalidade
de inversão de capitais estrangeiros.” Beauclair
ressalta, ainda, que o interesse do Governo na
expansão do crédito vinha de encontro à necessidade de obter recursos para o financiamento
do setor produtivo industrial (Beauclair, 1974,
53-54).
Embora houvesse o interesse na obtenção de recursos creditícios para atender às
demandas das classes e frações industriais, evidentemente, outros setores empresariais como o
extrativista da borracha, por exemplo, não deixaram de ser contemplados. Estando o empresário
Valentim Bouças ligado também aos interesses
de setores vinculados a essa atividade econômica, seu pensamento sintetiza a organização dos
setores por ele representados nas agências do Estado capitalista brasileiro.
A ação política de classe, voltada para a
manutenção ou para a transformação de estruturas, é inviável sem a prévia organização política. Esse tipo de organização tem como ponto de
partida a sociedade civil, condição sem a qual a
força política, organizada em vontade coletiva
de classe, é incapaz de fazer-se ação de classe
organizada, formulando e difundindo um modus
operandi que atue sistemática e historicamente
na classe, consubstanciando-se em consciência,
organização, vontade, atitude e reprodução dos

valores da classe. As lideranças orgânicas a serviço da classe ou suas frações, desempenhando
seu papel intelectual-pedagógico, detêm função
estratégica nesse processo de organização da luta
política.
Os aparelhos privados de hegemonia são
locus organizativos dessas ações, ampliando-as
e ramificando-as junto a diversas agências das
sociedades civil e política. É por meio dos partidos políticos18, tomados aqui de acordo com a
concepção gramsciana, que se organiza a engenharia social da hegemonia com o objetivo de
construí-la por meio de uma guerra de posições
junto ao Estado ampliado.19 De acordo com essa
abordagem teórica, o Estado é formado por um
complexo composto tanto por aparelhos privados de hegemonia quanto por instituições governamentais, que compõem o Estado Restrito. É,
neste terreno, que a luta política se materializa,
tendo como objetivo a conquista de postos avançados na sociedade política. Um ponto interessante a ser observado é a estratégia da ação dos
intelectuais orgânicos, partindo de suas associações privadas no âmbito da sociedade civil, para
a sociedade política, na qual podem consolidar o
conjunto de seus interesses de classe, valendo-se
da chancela do Estado-governo.
A conjuntura aberta, a partir de outubro
de 1930, consolidada com a formação do governo Constitucional Liberal de 1934 a 1937, criou
condições para uma participação mais ativa de
amplos setores burgueses no âmbito político
legislativo. Nessa época, muitos industriais e
18 Segundo Antonio Gramsci, conceito de partido político vai além da
perspectiva liberal que os compreende como organizações de grupos
políticos que se organizam para disputar eleições aos cargos públicos
no Legislativo e Executivo. Para o marxista sardo, partido é qualquer
agência pela qual um determinado grupo social se organiza para lutar
pela defesa de seus interesses. De acordo com esse eixo conceitual,
sindicatos, jornais, associações e demais agências da sociedade civil
são partidos políticos. Vide GRAMSCI, 2011, 87-88, 309-310, 343-344.
19 Também chamado de Estado Integral. Por essa chave conceitual,
o Estado ampliado é formado pelo conjunto de agências privadas e da
sociedade política. Em nosso entender, trata-se de um complexo superestrutural formado por agências da sociedade civil e política.
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outros representantes da burguesia comercial e
financeira foram eleitos deputados classistas, assumindo, no espaço da sociedade política, a função de legislar. Industriais como, por exemplo,
Euvaldo Lodi, Henrique Laje, Horácio Lafer e
Roberto Simonsen, foram Constituintes em 1934
e exerceram legislatura como deputados no biênio de 1935-1937. Temos conhecimento de que,
talvez com exceção de Laje, os demais participaram ativamente das associações classe20, o que
indica sua significativa ação política junto à sociedade civil.
Levando-se em conta essa estratégia de
atuação político-empresarial, tendo como ponto
de partida a sociedade civil como espaço de organização da vontade coletiva de classe em luta
política, fica claro o papel central que o intelectual orgânico exerce nesse processo. Para sermos
mais específicos, as lideranças orgânicas dos
industriais foram representantes e organizadores
de uma disputa hegemônica com outras frações
da classe burguesa pelo Estado restrito capitalista. Ao analisar o Estado, como espaço onde se
processa o embate de classes pela hegemonia, é
essencial a oposição a velhos moldes teóricos,
que apresentam o Estado como instância viva e
acima dos interesses de classe. Propõe-se romper com análises que o interpretam como um
Estado-coisa21, formado por um bloco isento
de fissuras tal como apresenta-se no marxismo
estruturalista, ou como Estado-sujeito, entidade
extra-humana dotada de vontade própria e que
paira acima dos indivíduos tal qual supõem os
teóricos liberais.
Qualquer estudo de história econômica
que pretenda contribuir ao referido campo cien20 Euvaldo Lodi participava ativamente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), da Federação Industrial do Rio de Janeiro (FIRJ) e do
Centro Industrial do Rio de Janeiro. Foi presidente da CNI e da FIRJ.
Roberto Simonsen e Horácio Lafer atuavam no Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo.
21 Para entender melhor a crítica da interpretação do Estado-coisa
e/ou Estado-sujeito, ler a obra de Nicos Poulantzas arrolada na
bibliografia.
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tífico não pode prescindir de considerar a relação
entre economia e política. Em outros termos, entre infraestrutura e superestrutura. Ao formular
o conceito de bloco histórico22, Gramsci abriu
caminho para pensar a unidade entre o econômico e o político expresso em ambas as instâncias cunhadas por Marx. Uma análise sobre as
mudanças nas estruturas econômicas não pode
desconsiderar a forma pela qual o político atua
sobre a infraestrutura, ou seja, a política sobre
a economia.
O conceito de bloco histórico, unidade
entre estrutura econômica e superestrutura, contribui sensivelmente para pensar a relação entre
ambas, levando em conta suas respectivas especificidades e a diversidade dos interesses em
luta – econômicos, políticos, culturais. Gramsci
aprofundou a análise materialista nos estudos de
política, ampliando as ferramentas teóricas para
pensar a luta pela hegemonia. A partir desta chave analítica, o econômico e o político mostram-se como historicamente inseparáveis. A luta por
interesses empresariais perpassa, inevitavelmente, as arenas políticas.
O intelectual orgânico desempenha uma
função estratégica na organização de sua fração
de classe para a luta política, tendo em vista a
sociedade civil como arena de consolidação de
seus interesses em vias de transformarem-se em
políticas de Estado. Com esta finalidade, as lideranças orgânicas investem em atividades culturais no Estado Ampliado, divulgando ideias e
dando-lhes forma de consciência, organização,
vontade e atitude de classe. No complexo formado por sociedade civil e sociedade política, a
cultura tem um papel importante. Uma vez devidamente organizada, ela viabiliza a construção
22 Unidade entre base e superestrutura em um conjunto complexo,
contraditório e conflitante. Essa chave conceitual permite acabar com
a leitura dualista base/superestrutura, como sendo compartimentos estanques em que o econômico – base material – determinaria as relações
históricas. O conceito de bloco histórico permite analisar as relações
econômicas, políticas e culturais de forma integrada, rompendo com o
determinismo econômico (Gramsci, 1991, 52-53).
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de um projeto23 de classe capaz de moldar as
consciências e disciplinar as vontades.
Por intermédio da sociedade civil, as
lideranças orgânicas da burguesia exercem função diretiva e organizativa (educativa) inerente à
função de intelectual orgânico. Segundo Gramsci, “o empresário representa uma elaboração social superior, já caracterizada por uma certa capacidade dirigente e técnica (isto é, intelectual)”,
devendo possuir uma capacidade técnica que não
se restrinja à atividade econômica de seu interesse – o que significa ampliar sua atuação para
além do campo meramente econômico (Gramsci,
2011, 15). Em outros termos, não se limitando ao
nível da infraestrutura, mas estendendo seu raio
de ação ao nível superestrutural. Cabe ao intelectual orgânico burguês a tarefa de organizar as
relações sociais exteriores ao espaço da empresa.
Resulta disso que o exercício das atividades empresariais e, por conseguinte, seus interesses econômicos, ligam-se àquilo que chamamos
prática político-empresarial. Esta ação social de
classe somente pode ser entendida em sua conexão com o conceito de bloco histórico, relação
dialética entre economia e política. Ao analisar
as frações de classe burguesas, representadas
por Valentim Fernandes Bouças, é preciso levar
em conta tanto sua relação com o capital estadunidense quanto a sua relação com as agências
que formavam o Estado restrito Autoritário, que
emergiu na conjuntura aberta a partir de 1930.

3. O pensamento políticofinanceiro
No campo da política financeira o pensamento de Bouças também serviu como orienta23 Cumpre ressaltar que preferimos ‘projeto’ a ideologia, a qual remete
ao conceito de falsa consciência cunhado por Marx. O projeto de classe
representa a organização-difusão do conjunto de valores de uma classe
ou fração, possuindo ligação visceral com seus princípios culturais.
Apresenta, portanto, um caráter político-pedagógico. Seria de grande
valia repensar o conceito de ideologia, a fim de precisar seu alcance
analítico, posto que atualmente seu uso compreende um significado
bastante abrangente.

ção a algumas diretrizes políticas que foram adotadas pelo Governo Vargas. Devido à depressão
econômica do entreguerras, o governo federal e
os estados e municípios passaram a ter crescentes dificuldades para cumprir os contratos de pagamento dos seus respectivos serviços das dívidas públicas externas. Em relatório apresentado
à Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios, em 06 de novembro de 1932, o empresário santista afirmou que a
maioria dos estados era imprudente no registro
das remessas de capital feitas aos credores. Em
decorrência disso, faltavam informações precisas que permitissem calcular quanto o erário
público despendeu no resgate dos serviços dos
empréstimos com credores estrangeiros (Bouças,
1953, 33).
Analisar o pensamento de Valentim Fernandes Bouças na esfera da política financeira é
essencial para a compreensão da política externa do Governo Vargas no sentido de renegociar
com setores do capital estrangeiro os termos de
pagamentos dos títulos das DPEx. Além disso, o
empresário exerceu função estratégica nas negociações com o governo dos EUA, uma vez que
seu vínculo com grandes corporações estadunidenses concedia-lhe credibilidade nos círculos
políticos e econômicos estadunidenses. Já em
1932, Bouças afirmava ao governo federal que
a maioria dos estados foi imprudente na organização de suas finanças – fator que explicava o
desleixo dos governos de estados e municípios
em obter e conservar documentos que informassem a respeito de seus empréstimos com firmas
financeiras internacionais. Segundo Bouças, os
governos estaduais estavam desprovidos de uma
“engrenagem de informações de tamanha relevância”, que os capacitassem a lidar com os banqueiros internacionais (Bouças, 1953, 34 - 35).
O relatório do secretário da Comissão de
Estudos Financeiros e Econômicos de Estados e

Revista História e Economia, São Paulo/Lisboa, vol. 20, jan/jul 2018 ISSN 1808-5318 ISSN eletrônico 2596-0121

miolo_revista20final.indd 121

121

28/02/2019 15:27:54

O pensamento econômico-social de Valentim Fernandes Bouças: organização político-empresarial, 1930-1940

Municípios sugeria a necessidade de uma intervenção do governo federal na política financeira
nacional. Para o empresário, o governo Vargas
era o único que tinha condições de por em prática
uma política de reorganização financeira. Valentim Bouças exerceu papel importante na política
externa, colaborando na diplomacia financeira do
Governo Vargas. Conforme demonstrou Geraldo
Beauclair, durante o quadriênio de 1931 a 1935,
“a média da dívida externa ascendia a £ 265 milhões, ao passo que o saldo médio da balança
comercial não alcançava a £ 11 milhões.” Com a
finalidade de elevar a receita brasileira por meio
do “aumento das exportações”, o governo Vargas
enviou representantes para negociar a intensificação da compra de produtos brasileiros pelos
países credores (BEAUCLAIR, 1974, 23).
No dia 06 de novembro de 1932, em relatório apresentado a Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios, intitulado Política Econômico-Financeira,
Valentim Fernandes Bouças apresentou aos
membros da comissão um plano para a reorganização econômica e financeira do Brasil. Entre
os muitos pontos que julgamos relevante indicar, consta a nacionalização de nossas dívidas.
O relatório chama a atenção que muitos estados
e municípios depositavam no Banco do Brasil
“parte dos compromissos a que estavam obrigados em moeda ouro, na base da taxa 6 ouro.”
(Bouças, 1953, 43).
Valentim Fernandes Bouças tornou-se o
executor da alta política do Governo Vargas no
campo financeiro. Uma análise das atas de reuniões com banqueiros do círculo financeiro de
Nova Iorque nos dá uma dimensão da função
dele como um diplomata das finanças a serviço do governo federal e sua equipe econômica.
Ele permaneceu nos Estados Unidos de janeiro
a junho de 1933, onde se reuniu com credores e
realizou auditoria junto aos “círculos financeiros
122

onde estados e municípios [brasileiros] tinham
interesses ligados” (Bouças, 1934b, 03).
Entre os grupos financeiros com os quais
o secretário da CEFEM renegociou os termos de
pagamento dos serviços das DPEx da União, estados e municípios do Brasil, destacamos, National City Bank, The National City Company, Dillon Read & Company, White Weld & Company,
Frist of Boston Corp e Ladenburg, Thalmann &
C. Nas reuniões com as empresas financeiras
supracitadas, os banqueiros expressam sua insatisfação para com a preferência que o Governo
Brasileiro dava a Inglaterra no que se relacionava à política cambial. Habilidoso diplomata das
finanças, Valentim Bouças expressou o desejo de
colher dados e informações a respeito dos compromissos da dívida pública e sinalizou, assim, o
início de um planejamento econômico-financeiro
que atenderia parte das demandas do capital financeiro estadunidense.
Em termos da política voltada para as
DPEx, Bouças recomendou ao governo federal
que fosse feita uma revisão completa dos pagamentos dos serviços das dívidas públicas externas da União, estados e municípios, devendo
reajustar as taxas de juros pagas aos credores,
com exceção provisória da taxa criada especialmente para atender ao pagamento do empréstimo
de 1930. No que se relacionava à importação e
exportação, o plano propunha que, uma vez que
a situação das dívidas públicas externas brasileiras fosse reajustada, o livre mercado deveria ser
aplicado ao movimento importador e exportador
como um todo.
Muito dependente da exportação de gêneros agrícolas, o governo Vargas estava bastante
vulnerável às pressões políticas feitas pelo grande capital financeiro, que desejava o pagamento
dos compromissos. Em vista disso, a diplomacia
financeira de Vargas precisou renegociar os con-
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tratos e se organizar política e economicamente
para buscar meios de suportar pressões externas.
Devido à sua proximidade com grandes empresas estadunidenses, Valentim Bouças foi um dos
intelectuais que atuou na organização da diplomacia financeira do governo.
Afetado pela crise cambial, o governo
federal tinha dificuldades em honrar seus compromissos com o capital estrangeiro. Segundo a
crença de muitos intelectuais e assessores de Vargas, ficava claro que o paradigma político liberal
era outro obstáculo que precisava ser superado
pelo Estado. Valentim Bouças era um dos que
compartilhavam dessa crença. Isso fica evidente
em correspondência que ele escreveu a Getúlio
Vargas de Nova Iorque, em 08 de março de 1933.
Na carta, Bouças sugeriu o adiamento das eleições no Brasil, mencionando que, no futuro, essa
medida resultaria em melhores consequências.
O pensamento social do empresário Valentim Bouças nos documentos analisados expressa sua colaboração na organização do projeto político-financeiro do Governo Vargas. O
pensamento expresso nas atas de reunião com
os credores evidencia seu alinhamento com uma
política intervencionista em processo de gestação. E, também, sua função essencial no campo
de uma diplomacia econômica que se delimitava
no novo governo, buscando diálogo com o capital internacional – com o qual o presidente Vargas não podia romper.
Segundo Gérson Moura, até o final da
década de 1930, as relações comerciais teuto-brasileiras cresceram muito. O governo Roosevelt manteve-se vigilante a esse respeito, embora
tenha evitado impor represálias contra o Brasil
– uma vez que essas políticas poderiam aproximar mais ainda Brasil e Alemanha (Moura, 1980,
581). É nessa conjuntura que Valentim Bouças se
reuniu com agentes econômicos e políticos dos

EUA, fazendo negociações de caráter econômico
e financeiro. O governo Vargas equilibrava-se em
uma relação econômica entre os dois centros hegemônicos no capitalismo internacional – EUA e
Alemanha. Era alemão o capital da empresa aérea VASP no período em que ela iniciou suas atividades no Brasil. Eram de fabricação germânica
os aviões que faziam a rota Rio de Janeiro – São
Paulo (Escorel, 2002, disco 03).
Havia, ainda, o empresário paulista
Olavo Egydio de Souza Aranha24, vinculado à
Monteiro-Aranha S/A, que, tinha vínculos com
o capital alemão. Entre 1934 e 1935, Souza Aranha, interessado no cultivo cafeeiro e cotonicultor, assim como “na exportação de minério de
ferro”, promoveu “uma grande associação de capitalistas” para um contrato “com um consórcio
alemão de produtos industriais.” Ele também era
representante comercial das indústrias Krupp no
Brasil (WIRTH, 1973, 36). John D. Wirth, evidenciando o vínculo econômico-social de Olavo
Egydio de Souza Aranha como intermediário internacional, afirmou que ele era para as autoridades da Alemanha o mesmo que Valentim Bouças
era para as dos EUA:
veículo de notas e informações, negociador com status semi-oficial no que se referia
ao governo brasileiro e ativo promotor de um
intercâmbio comercial que envolvia grandes interesses pessoais. Falando fluentemente o alemão, Souza Aranha conhecia Berlim e o Hotel
Adlon como Valentim Bouças, que tinha no inglês sua segunda língua, dominava Nova Iorque
e o seu Waldorf-Astoria (Wirth, 1973, 36).

Cumpre ressaltar que a aquisição de produtos da empresa alemã Krupp25 pelo Governo
24 Primo de Oswaldo Aranha, Souza Aranha era um dos sócios-proprietários da Monteiro Aranha Companhia Ltda. O grupo Monteiro
Aranha associou-se a Klabin Irmãos e Cia para investir a construção
de uma company-town no Estado do Paraná. O complexo urbano fabril
denominado Indústrias Klabin do Paraná de Celulose S/A.
25 Complexo industrial alemão que atuava na produção siderúrgica,
de munição e armamento. Vinculada ao III Reich, a Krupp tornou-se
um poderoso império no campo da indústria bélica nazista. O referido
grupo industrial sinalizava ao governo Vargas com a possibilidade de
financiar a construção do parque siderúrgico em Volta Redonda, RJ.
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Vargas em 1937 e 1938 evidencia mais um aspecto da forte atuação de frações do capital germânico nas relações teuto-brasileiras. Os dois
contratos celebrados entre governo brasileiro e
a referida indústria alemã tinham a finalidade de
fornecer material bélico ao Exército brasileiro. O
custo dos dois contratos chegava a “10 milhões
de libras” (TRONCA, in FAUSTO, 2007, Tom.
3, Vol. 10, 416). No dia 31 de março de 1938,
Getúlio Vargas registrou em seu diário que recebeu do major Brasil “a exposição do ministro da
Guerra26 com a cópia dos contratos de armamentos feitos com a Casa Krupp para aparelhamento
completo do Exército” (Vargas, 1995b, 120).
Em março de 1938, Valentim Bouças
participou da Conferência dos Secretários de
Fazenda, onde expôs um trabalho intitulado
Política Financeira do Brasil. O trabalho apresentado pelo secretário do Conselho Técnico de
Economia e Finanças tratou de assuntos como
aspectos da produção, fontes de receita, situação
orçamentária dos estados e situação financeira
dos estados. Ao discorrer sobre a questão financeira na referida conferência, ele tratou da situação financeira dos estados brasileiros. Segundo
Bouças, as dívidas externas somavam um total
de quatro milhões e trezentos e doze mil contos.
Acrescentou, ainda, que devido aos numerosos empréstimos feitos pelos estados, em
muitos deles as despesas com os juros se elevavam “a quase 25% do total da despesa.” Tais
empréstimos foram contraídos, em maioria, para
cobrir déficits orçamentários – sendo raros os
casos em que houve inversão desses capitais
na construção ou fomento de alguma atividade
produtiva (Bouças, 1953, 237-238). O pensamento do empresário santista expresso no trabalho apresentado na conferência supracitada criVide THORP, In: BETHELL, 2009. Vol. VI. p. 82.
26 Tratava-se do General-de-divisão Eurico Gaspar Dutra, exercício
na pasta de 05/12/1936 a 09/08/1945. Vide a listagem disponível no
DHBB.
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ticava tal procedimento dos estados signatários
dos empréstimos internacionais. O conjunto de
evidências disponíveis na documentação analisada mostra as relações econômico-sociais entre Valentim Bouças, Getúlio Vargas, Oswaldo
Aranha e Arthur de Souza Costa. Mostram que o
primeiro exerceu relevante atribuição na grande
política do Governo Vargas junto aos credores
internacionais.
Conforme demonstrou Francisco Luiz
Corsi, devido à delicada situação decorrente da
situação cambial, “uma das primeiras medidas
decretadas pelo Estado Novo foi declarar a moratória da dívida externa” (CORSI, 2000, 67). A
diretriz política do Estado Novo era renegociar
com os credores formas alternativas de pagamento dos serviços das DPEx que não prejudicassem o crescimento da economia brasileira.
As renegociações dos termos de pagamento dos
títulos das dívidas públicas externas atravessaram o Primeiro Governo Vargas e constituíram
ponto estratégico na sua política externa. Em
correspondência remetida ao presidente Vargas em 1939, Bouças informou da missão que
vinha desenvolvendo nos EUA – conforme lhe
fora atribuída por Vargas e pelo ministro da Fazenda Souza Costa. Nos Estados Unidos, Valentim Fernandes Bouças esteve com Cordell Hull
e Sumner Welles, respectivamente secretário e
subsecretário de Estado do presidente Roosevelt
(CPDOC-FGV/RJ. Arquivo Oswaldo Aranha.
OA 39.01.06 / 3 cp. Fot. 0293).
Segundo John Wirth, S. Welles era conhecido de Oswaldo Aranha desde os tempos
em que este foi embaixador do Brasil nos EUA
– ambos mantinham boas relações no campo
político. Aranha sabia que Sumner Welles era
“adepto da Política Rooseveltiana da Boa Vizinhança e arquiteto de relações excepcionalmente cordiais entre os Estados Unidos e o Brasil.”
Desde setembro de 1934, por intermédio de Cyro
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de Freitas-Valle – parente próximo de Oswaldo
Aranha –, que banqueiros do círculo financeiro
nova-iorquino eram sondados por representantes
do governo Vargas, desejoso de obter o crédito
que o Brasil necessitava (WIRTH, 1973, 11).
O governo dos EUA, por meio do Departamento de Estado, chefiado por Sumner Welles, negociava com Bouças os termos de ‘colaboração’ com a diplomacia financeira do Estado
Novo. Em 08 de janeiro de 1939, dois dias após
a visita de Valentim Bouças ao secretário Welles,
o empresário santista e secretário do Conselho
Técnico de Economia e Finanças recebeu um telegrama do presidente Roosevelt avisando-o que
o receberia no dia seguinte. Na reunião, Franklin Roosevelt afirmou esperar que o acordo feito
com Oswaldo Aranha se tornasse “a pedra fundamental de um grande monumento consagrado
à amizade e aos mútuos interesses de ambas nações.” Dito isso, Roosevelt declarou-se contra o
comércio de compensação, argumentando que o
mesmo obrigava as nações providas de poucos
recursos a fornecerem suas matérias-primas em
condições miseráveis, em troca de produtos manufaturados, em condições que não permitiam o
desenvolvimento industrial nesses países fornecedores de produtos primários (CPDOC-FGV/
RJ. Arquivo Oswaldo Aranha. OA 39.01.06 / 3
cp. Fot. 0293).
Diferentemente do que mencionou o presidente dos EUA, além do seu grande mercado
consumidor, o Brasil interessava aos Estados
Unidos inclusive por ser um país rico em recursos naturais. Defensor da aproximação com Washington, Valentim Bouças era uma peça-chave
na neutralização da influência do capital alemão
nas relações comerciais brasileiras. A gestão
Roosevelt tinha no empresário Valentim Bouças
um aliado valioso na disputa com a Alemanha
pela influência no Brasil. Os contatos dele com
políticos próximos ao presidente dos EUA, como

Sumner Welles, por exemplo, ajudaram-lhe a se
aproximar de importantes grupos financeiros.
Foi Welles quem apresentou o secretário do
CTEF e representante do Ministério da Fazenda
do Brasil ao presidente do Bankers Trust – com
quem o governo brasileiro pretendia negociar a
compra de produtos nacionais (CPDOC-FGV/
RJ. Arquivo Oswaldo Aranha. OA 39.01.06 / 3
cp. Fot. 0293).
O plano elaborado pelo ministro Oswaldo Aranha culminou na chamada Missão Aranha
(1939), a qual representou, na política externa,
a aproximação entre Brasil e Estados Unidos.
É pertinente ressaltar que pelo lado do governo
Franklin D. Roosevelt, tal política tinha como
finalidade específica minar a aproximação do
governo brasileiro com a Alemanha Nazista, o
que acontecia por meio das relações comerciais
teuto-brasileiras. Além disso, a gestão Roosevelt
buscava fortalecer a influência política dos EUA
no Brasil. O chamado plano Aranha inseria-se na
conjuntura marcada pela disputa geopolítica entre governos das duas grandes potências, cientes
da iminência de uma guerra.
Na correspondência ao presidente Vargas, Bouças buscou demonstrar que havia uma
aproximação ideológica e política entre ele e o
presidente dos EUA. Afirmou que “as ideias do
presidente Roosevelt em relação a administração
pública [eram] perfeitamente idênticas as [dele],
muito especialmente [no que se relacionava] a
orientação da política social.” Sendo um representante dos interesses econômico-sociais do Estado Novo, Valentim Fernandes Bouças deixou
claro que o principal objetivo dessa viagem era a
expansão das exportações brasileiras aos Estados
Unidos. Ele afirmava que sem a resolução desse
problema, o governo brasileiro jamais poderia
“sanar as dificuldades cambais” que estava enfrentando (CPDOC-FGV/RJ. Arquivo Oswaldo
Aranha. OA 39.01.06 / 3 cp. Fot. 0293).
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O pensamento social do referido empresário brasileiro, expresso na documentação analisada, está vinculado a sua trajetória na condição de agente da alta política do Governo Vargas.
Os vínculos socioeconômicos que ele tinha com
grandes empresas como a IBM e a Goodyear do
Brasil, por exemplo, somados a posição que ele
ocupava em agências da sociedade política como
o Conselho Técnico de Economia e Finanças e o
Conselho Federal do Comércio Exterior, davam-lhe bastante proeminência no campo político. A
isso devemos acrescentar que ele era muito bem
relacionado com figuras importantes no círculo
do governo Vargas.
Em 30 de novembro de 1940, Getúlio
Vargas registrou em seu diário que recebeu Marques dos Reis27, o qual retornava de viagem dos
Estados Unidos, onde negociou 25 milhões com
o Banco do Brasil e o Export and Import Bank, e
o Valentim Bouças que trouxe a exposição sobre
a borracha e tratou de outros assuntos administrativos relacionados a sua função de secretário
da Comissão de Defesa da Economia Nacional
e o Conselho Técnico de Economia e Finanças
(VARGAS, 1995b, 335).

Conclusão
Em última análise, as ideias de Valentim
Bouças são a síntese de uma época em que a descrença no liberalismo como paradigma político
levou muitos intelectuais a aderirem ao projeto
nacionalista autoritário do Estado Novo. Ele se
tornou colaborador do governo Vargas na elaboração de planos políticos e negociações estratégicas na política externa do Governo Federal.
Participou ativamente das agências do Estado
capitalista brasileiro no período analisado, na
27 As evidências disponíveis permitem concluir que se tratava de João
Marques dos Reis. No Governo Vargas, ocupou a pasta do Ministério da
Viação e Obras Públicas – exercício de 25/07/1934 a 29/11/1937. Pouco
tempo depois da decretação do Estado Novo, ele deixou a pasta para
ocupar a presidência do Banco do Brasil – exercício de 30/11/1937 a
06/11/1945. J. Marques dos Reis foi superintendente das instituições
financeiras: Caixa de Mobilização Bancária (1943-1944) e Caixa de
Mobilização Bancária e Fiscalização (1944-1945).
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condição de intelectual orgânico das frações do
capital representadas por ele. Conforme ressaltou Sonia Regina de Mendonça, a convergência
entre o empresariado brasileiro e o pensamento
social autoritário no Brasil “permitiu ao empresariado brasileiro tornar-se um ator estratégico
no esquema de alianças que favoreceu a consolidação do novo regime, ainda que [o empresariado industrial] não tivesse detido a hegemonia
nesse processo (...)” (MENDONÇA, 1985, 21).
É interessante observar a trajetória econômico-social de Valentim Bouças mapeando
sua coexistência e interconexão com frações do
capital estrangeiro. No caso do segundo, é inegável seu vínculo socioeconômico com setores do
capital financeiro estadunidense cujas inversões
na economia brasileira destinavam-se ao setor
primário exportador. A atuação de Bouças no setor financeiro fica em evidência ao analisarmos
os aportes de capital financeiro que, na forma de
crédito, auxiliaram a produção da borracha com
a finalidade de abastecer as necessidades da economia de guerra dos EUA. O comércio externo
da borracha colhida no Vale Amazônico assim
como a política creditícia do Banco de Crédito
da Borracha, do qual Valentim Bouças era grande acionista, é algo que não pode ser negligenciado. Cumpre enfatizar, portanto, que a política
creditícia do Governo Vargas e sua equipe econômica, para incentivar a produção da borracha,
contou com a participação do referido empresário santista e sua negociação com o capital financeiro americano.
Foi a partir da década de 1930, que o empresariado industrial e comercial ascendeu a uma
posição de prestígio no complexo superestrutural
do Estado restrito. Os intelectuais orgânicos do
capital industrial ampliavam suas redes de organização político-empresarial interconectando
público e privado. Em outros termos, ampliavam
as superestruturas do Estado ao inserirem-se jun-
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to a agências da sociedade civil das quais provinham como representantes de frações específicas do capital disputando a legitimação de seus
projetos.
O Estado Novo foi uma solução cesarista
progressista encontrada pelas frações da classe
dominante para deter a crise de hegemonia inaugurada na década de 1920. Diante da impossibilidade de uma fração específica do capital hegemonizar as demais, assumindo sua função dirigente, o Estado Autoritário representou a fórmula política encontrada para resolver o problema.
Em O 18 Brumário, Marx ressaltou a função de
Napoleão Bonaparte I na criação das condições
favoráveis ao pleno desenvolvimento das forças
produtivas industriais da França na passagem do
século XVIII para o XIX (Marx, 1997, p. 22).
Guardadas as devidas proporções, as forças produtivas das várias frações do capital apoiaram a
centralização política sob Vargas, porque percebiam que seu governo teria condições de organizar um ambiente mais favorável a seus interesses
econômicos e sociais. O Estado Novo foi o “18
Brumário” de Vargas e seus aliados sobre o que
ainda restavam das estruturas liberal-democráticas do Governo Constitucional de 1934.
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Resumo
O objetivo geral deste trabalho é avaliar a relação entre a Visão Baseada em Recursos (VBR) e a teoria do crescimento de Penrose,
a fim de realizar uma análise comparativa entre ambas. Isto é motivado pela disseminação na literatura de que Penrose é precursora
de teorias da firma com foco em capacitações, dentre elas a VBR. Sendo assim, o objetivo específico é pontuar quais aspectos confirmam tal afirmativa e quais mostram distanciamento entre as teorias. Além disso, pretende-se mapear o debate, que se encontra
desmembrado na literatura. O enfoque da VBR é o de Jay Barney e dos autores de sua linha de argumentação, uma vez que este é
considerado um dos pioneiros da teoria.
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JEL Codes N10; N20

Abstract
The general objective of this work is to assess the relationship between the Resource-Based View (RBV) and Penrose’s theory of
the growth of the firm in order to draw a comparative analysis between them. The motivation comes from the widespread notion in
academic literature that Penrose is the precursor of those theories of the firm which focus on capabilities, one of them being the RBV.
In this sense, the specific objective is to determine which aspects confirm this assertion and which highlight differences. Furthermore,
this work intends to chart the debate, which is fragmented throughout the literature. The RBV focus will be that of Jay Barney and
authors who follow his line of interpretation, given that he is considered one of the pioneers of this theory.

Keywords: resource-based view, Penrose, capabilities, theory of the firm, penrosian firm
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Introdução

D

esde sua consolidação como paradigma nas ciências econômicas após a
revolução marginalista iniciada ao
redor da década de 1870, a teoria neoclássica foi
vista como referência para as análises da firma.
A partir da década de 1970, porém, alguns autores demonstraram descontentamento com a incapacidade deste marco de responder a questionamentos envolvendo aspectos organizacionais.
Consideraram que a limitação advinha de hipóteses restritivas, que levavam a firma neoclássica
a ser uma “caixa preta” na qual entram insumos
e saem produtos - ou seja, isenta de aspectos organizacionais. Parte do descontentamento surgiu
a partir da observação empírica de vantagens
competitivas prolongadas que não eram corrigidas pelo mecanismo de mercado. Em resposta
a esta limitação, foram desenvolvidas diversas
teorias para analisar as causas destas vantagens
competitivas a partir do foco na estrutura interna das empresas. Nestas teorias, diferentemente
do mainstream, as vantagens competitivas não
eram vistas como um desequilíbrio temporário,
inaugurando um marco teórico sobre estratégias e gerenciamento. Os responsáveis pelo desenvolvimento deste campo enfatizam que seus
trabalhos se basearam em autores ativos durante
a hegemonia neoclássica na teoria da firma, que
ficaram à margem da História do Pensamento
Econômico (HPE) até que a insatisfação com a
ortodoxia os colocou em evidência.
Um exemplo é Edith Penrose, que escreveu no final da década de 1950 e início de 1960,
mas somente ganhou reconhecimento ao ser
considerada uma influência para diversas teorias
elaboradas nos anos 1980 sobre estratégia e vantagem competitiva. Uma destas teorias é a Visão
Baseada em Recursos (VBR), objeto deste trabalho e uma das responsáveis pela disseminação
da ideia que firmas são heterogêneas e, portanto,
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têm desempenhos diferenciados de modo sustentado. É possível encontrar diversos trabalhos
da VBR, que atribuem a Penrose as bases para
o desenvolvimento deste pensamento. A autora
dedicou seu trabalho ao crescimento da firma e o
fez de modo alternativo ao ortodoxo, sendo uma
das pioneiras neste tratamento teórico. Sua crítica à firma neoclássica partiu da percepção da
necessidade de olhar para dentro da empresa, e
não somente para fora.
Considerava que a hipótese de homogeneidade e a defesa de um tamanho ótimo para a
firma seriam problemáticas por impedirem a análise, já que anulam a possibilidade de diferenças
no nível interno da empresa. Sugeriu, contrariamente, que as empresas são heterogêneas e que
não existiria tamanho ótimo, mas sim uma limitação ao crescimento por conta da incapacidade
gerencial de aproveitar todos os recursos disponíveis. Não há, portanto, uma limitação ao crescimento em si, mas a sua taxa. Alguns conceitos
usados no desenvolvimento destas ideias foram
considerados fundamentais para os autores da
VBR, fazendo com que Penrose tenha sido consagrada como uma grande precursora. A proposta
deste trabalho é evidenciar onde tais influências
aparecem e onde há diferenças ou mesmo oposição entre as duas visões. Serão traçados, portanto, os paralelos entre as teorias a fim de avaliar a
afirmativa de que Penrose é uma influência direta
à VBR. Desta forma, este artigo mapeia o debate
acerca da influência da autora, que se encontra
disperso na literatura da teoria da firma.
A metodologia utilizada para desenvolver este artigo foi a revisão de literatura através do levantamento de textos e elaboração de
resenhas e árvores teóricas que permitissem a
interpretação das análises dos diferentes autores.
A seleção inicial foi feita no Portal de Periódico
CAPES a partir de palavras-chave como “Penrose”, “Visão Baseada em Recursos”, “Capacita-
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ção”, “Teoria da Firma”, “Firma Penrosiana” e
suas respectivas traduções para o inglês. A partir
da base inicial de textos gerada, foi feita uma filtragem a partir dos títulos de modo a desconsiderar textos que não cruzassem as palavras-chave
selecionadas, como aqueles em que outras teorias da firma ou outras obras de Penrose fossem
tratadas. Posteriormente, houve um recorte baseado nos resumos dos trabalhos e a adequação
dos mesmos ao escopo e objeto deste trabalho.
Com a base inicial determinada, foram
identificadas novas bibliografias a partir das referências utilizadas pelos autores no levantamento
inicial. No final, foram utilizadas 21 fontes, dentre eles 15 artigos e 6 livros. A partir destes foram
elaboradas resenhas críticas e uma árvore teórica
para identificar o posicionamento, premissas e
hipóteses dos principais intérpretes. Tal construção foi necessária para garantir a homogeneidade
das comparações e validade metodológica do debate exposto, uma vez que um ponto identificado
no processo foi que diferentes autores partem
de conceitos diferentes e dialogam entre si sem
considerar tal questão. O esforço metodológico,
portanto, envolveu garantir a exposição do debate de modo uniforme e coerente.

Edith Penrose e a Teoria do Crescimento da Firma
Inserção de Edith Penrose na
HPE da teoria da firma
Para tratar das obras de Penrose e dos
conceitos nelas apresentados, é necessário
inseri-las nas diversas linhas de pensamento
da teoria da firma, que podem ser divididas,
segundo Kerstenetzky (2007), sob duas categorias: alocativa e acumulativa. Na perspectiva
alocativa, a firma é representada de maneira
simplificada, sem tratar das questões organizacionais, comerciais, tecnológicas e internas

em geral. É retratada como parte de um sistema
voltado para a alocação de recursos e formação
de preços, a “caixa preta” neoclássica. Depois
da fixação do programa de pesquisa neoclássico, surgiram abordagens diversas, mas ainda
enquadradas no individualismo metodológico
e racionalismo maximizador típico do mesmo.
É o caso da contribuição de Coase (1937), que
aborda a natureza da firma de acordo com as
decisões entre internalizar ou não a produção a
partir de custos de utilização do mercado, mas
ainda mantém a maximização, o individualismo
e a natureza estática da análise. Já na perspectiva acumulativa, podem ser agrupados autores
como Smith, Marx, Marshall, Penrose, Richardson, Nelson e Winter, todos os quais mantêm
o foco no crescimento da firma, apesar de
diferenças de abordagem teórica. Os clássicos
olham para “acumulação de capital no âmbito
de um processo de crescimento da unidade de
produção e do sistema econômico”, enquanto
os outros trabalham a ideia de que “acumulação
envolve o crescimento do conjunto de capacitações da firma” (Kerstenetzky, 2007,213).
Fiani (2015) também apresenta uma
metodologia de classificação para o estudo de
empresas, dividindo as teorias entre as organizacionais e as tecnológicas. A abordagem tecnológica é a da teoria econômica convencional, na
qual são desconsiderados aspectos organizacionais e institucionais. Para os autores que trabalham a empresa a partir dessa dimensão, ela é
apenas uma função de produção que transforma
insumos em produtos para vendê-los no mercado
e obter lucro. Esta dimensão depende da hipótese
de perfeita informação, que permite o descarte
da perspectiva organizacional ao assumir que “a
empresa sempre seria organizada da melhor maneira possível” (Fiani, 2015, 7). Tal análise acaba
tornando-se demasiado abstrata, não permitindo
o estudo de questões práticas. Em contrapartida,
a dimensão organizacional considera os aspec-
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tos institucionais e organizacionais da firma e,
portanto, não utiliza a hipótese de perfeita informação. Esta, porém, não exclui o aspecto tecnológico, apenas acrescentando aquilo que não
era trabalhado na teoria convencional. Por isso,
a firma da perspectiva organizacional não necessariamente se organiza da melhor forma possível
e abre espaço para um dos conceitos que Penrose
desenvolve: a heterogeneidade das empresas.
A partir da análise das metodologias,
pode-se concluir que Penrose está enquadrada
nas perspectivas acumulativa de Kerstenetzky
(2007) e organizacional de Fiani (2015). Tais
classificações partem da associação que a autora
faz entre crescimento e lucros máximos de longo prazo sem relacionar o “máximo” ao conceito
matemático de ótimo. Associa-se a isso a argumentação de Penrose de que não há relação biunívoca entre os recursos porque, apesar de serem
combinados, a forma como a combinação é feita
gera resultados diferentes. Ela relaciona o ambiente e o conhecimento ao crescimento da firma
por considerar que estes influenciam as interações entre os recursos, resultando em cada firma
ser única. Percebe-se, portanto, que Penrose trabalha conceitos organizacionais e institucionais
da firma, justificando esta classificação. Ainda
no âmbito de situar Penrose na HPE, deve-se diferenciar sua teoria de outras que também trabalham a questão organizacional.
Penrose pertence ao grupo chamado de
gerencialistas, que Dantas et al. (2002) apontam
ter por característica fundamental a negação da
maximização de lucro como único determinante
do processo decisório. Dantas et al. (2002) mostram que teorias gerencialistas têm em comum
a separação entre controle e propriedade, o que
resulta em diferentes papeis para gerentes e
acionistas, com foco na figura do gerente. Os gerencialistas representam uma alternativa à teoria
da firma neoclássica porque o fato da ortodoxia
134

não tratar da firma em seu nível interno impede que seus questionamentos sejam respondidos
dentro deste marco teórico. Apesar de ter considerado as críticas ao marco neoclássico inválidas, inclusive as dos gerencialistas, Machlup
(1978) entende que certos problemas realmente
não podem ser tratados pela teoria da firma ortodoxa. Ele relativiza sua defesa aos neoclássicos
ao considerar a existência de problemas econômicos específicos à firma real que precisariam de
tratamento teórico diferente:
For certain economic problems the
existence of the firm is of the essence. For
example, if we study the size distribution of
firm or the growth of the firm, the organization
and some of its properties and processes are the
very objects of the investigation. In such studies we insist on a high degree of correspondence between the model (the thought-object)
and the observed object (Machlup, 1978, 400).

Pitelis (2009) mostra argumentação semelhante ao afirmar que a firma neoclássica tem
a finalidade de desenvolver uma teoria de preços
e produto e que, para outros aspectos, as perguntas feitas estarão fora do que a teoria foi feita
para responder. Considera que Penrose se viu
nessa situação ao buscar respostas sobre o crescimento da firma na teoria econômica existente.
Sem conseguir encontrá-las, ela desenvolveu sua
teoria própria.
Penrose se distingue mesmo dentre os
gerencialistas. Possas (1990) aponta distanciamentos como não abandonar o lucro como fator
central. Mesmo que ela considere a separação de
controle e propriedade, não vê tal característica
como suficiente para a determinação de hipóteses de comportamento mais gerais. Ela não
as determina porque, segundo Possas (1990), o
foco não é este, mas sim a compatibilidade entre lucratividade e crescimento de longo prazo
por meio de reinvestimentos na própria firma.

Revista História e Economia, São Paulo/Lisboa, vol. 20, jan/jul 2018 ISSN 1808-5318 ISSN eletrônico 2596-0121

miolo_revista20final.indd 134

28/02/2019 15:27:55

os

Bruna Cataldo de Andrade

O resultado é que ela rejeita tanto a ideia de
maximização quanto a sua substituição por um
comportamento específico e satisfatório. Outro
motivo de diferenciação entre a autora e os gerencialistas é apontado por Dantas et al (2002):
ela desenvolveu uma teoria que colocou no centro a ideia Marshalliana de uma firma com mais
organicidade e que cresce acumulando capacidades e recursos. De forma geral, ela se afastou de
outros autores por considerar diversos objetivos
para os gerentes, todos podendo ser englobados
sob a ideia de crescimento.

1.2 A teoria do crescimento da
firma de Penrose:
A teoria de Penrose pode ser apresentada
a partir do conceito inicial de firma. Sua definição
ganhou ampla difusão, ficando conhecida como
“firma Penrosiana”, e consiste em um conjunto
de recursos organizados dentro de uma estrutura
e que se expandem com o objetivo de crescimento da empresa. Foss (1999) mostra uma consolidação de como Penrose define a firma:
The conventional outline of the main
argument of Penrose’s 1959 book is well-known and shall be only briefly summarized:
firms are collections of productive resources
that are organised in an administrative framework which partly determines the amount
and type of services that the resources yield
(Foss, 1999, 93).

Ela constrói seu conceito como alternativa à firma neoclássica, que considera uma abstração teórica sem aplicabilidade empírica. Pitelis (2009) mostra que Penrose considera a teoria
tradicional inadequada para a análise de expansão da firma moderna, multiproduto e inovadora.
A partir da firma, ela desenvolve diversos outros
conceitos que culminaram na conclusão de que
não existem limites para o tamanho da firma em
si, mas a sua taxa de crescimento, devido à incapacidade dos gerentes de aproveitar todos os

recursos disponíveis e os transformar em bases
de conhecimento capazes de gerar crescimento.
Também chega à conclusão de que não há tendência ao equilíbrio, pois a possibilidade de utilizar recursos de diferentes formas permite que
haja adaptação a mudanças nas estruturas de
mercado.
Best e Garnsey (1999) mostram também
que, para Penrose, o crescimento tem foco nos
processos de produção e competição, como deixam claro na passagem: “To explain the growth
of the firm, Penrose elaborates a process view
of production and competition.” (Best, Garnsey,
1999, 188). Por ter uma natureza centrada em
processos, estes autores consideram a teoria uma
perspectiva dinâmica que dá grande importância
para conhecimento e tecnologia. A fim de ilustrar
os mecanismos através dos quais a firma cresce,
Penrose desenvolveu conceitos como recursos,
serviços produtivos e oportunidades produtivas.
Conforme apresentado por Kerstenetzky (2000),
a autora define recursos através da classificação
em duas categorias: físicos ou humanos. Os físicos fazem parte das operações da firma e suas
propriedades são familiares a ela. Já os humanos,
que também são considerados permanentes e não
variáveis, são associados ao trabalho.
Serviços produtivos são resultados das
transformações feitas nos recursos a partir da
experiência da firma. Daí vem a afirmação de
que as firmas penrosianas são heterogêneas, pois
a base de conhecimento usada no processo de
transformação varia de acordo com a empresa,
como ilustra a seguinte passagem: “The services
of resources derive from the unique experience,
teamwork, and purposes of each enterprise.”
(Best, Garnsey, 1999, 188). Conclui-se que Penrose faz uma análise histórica do ponto de vista
de processos, na qual a experiência de uma empresa é determinante para o crescimento. Isto
significa que, mesmo tendo acesso aos mesmos
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recursos, firmas terão diferentes serviços. Possas
(1990, 68) resume: “(...) em decorrência do caráter individualista e mutável do conjunto de recursos pertinentes a uma firma – antes de mais nada
atribuível às particularidades de sua gestão -, ela
apresenta uma trajetória singular e histórica.”.
O resultado é um problema de coordenação pela dificuldade gerencial de organizar os
recursos de modo a utilizar todo o potencial para
a produção de serviços. Foss (1999) aponta que,
apesar da impossibilidade de usá-los no presente,
tais recursos estarão disponíveis no futuro sem
aumento dos custos, por já estarem na empresa.
O processo para permitir a utilização dos recursos traz geração de conhecimento e expansão,
que gera novos recursos não aproveitados. A
conclusão é que a firma Penrosiana precisa de
uma base de conhecimento que a capacite para
transformar recursos em serviços, mas sempre
haverá o obstáculo da capacidade gerencial de
aplicá-la. Sendo assim, percebe-se que o obstáculo ao crescimento não é o tamanho absoluto,
mas a taxa de crescimento que pode ser alcançada a partir da limitação gerencial.
Por fim, há o conceito de oportunidade
produtiva. A teoria de Penrose apresenta duas
percepções sobre conhecimento e dinâmica produtiva: a produção de serviços a partir de recursos não utilizados, e a habilidade de perceber
oportunidades de ação. A segunda está associada ao relacionamento com o consumidor para a
formulação de novos produtos para o mercado.
A relação entre serviços produtivos e oportunidades produtivas se dá pela necessidade de se
criar a percepção de que há uma oportunidade,
sendo esse o papel dos serviços produtivos. Best
e Garnsey (1999) apontam ser uma noção tipicamente Penrosiana, pois coloca a firma como
agente que molda o mercado dentro de um ambiente dinâmico ao invés de passivamente reagir
a ele. A partir dos serviços que detêm, a firma
136

identifica e aproveita oportunidades produtivas
para se diferenciar, o que resulta em modificações no mercado. Como a capacidade para perceber oportunidades está conectada aos serviços
produtivos, específicos a cada firma, o mesmo
acontecerá com essa capacidade.

1.3 Os limites ao crescimento
da firma:
Foss (1999) mostra como os conceitos
acima apresentados se unem na teoria de Penrose e explicam o crescimento da firma: o time
gerencial adquire recursos e conhecimento sobre
os serviços gerados a partir deles, e com o aumento do conhecimento promovendo a expansão
dos serviços, a percepção das oportunidades da
firma também é expandida. O autor explica que:
Since the opportunity costs of unused,
excess resources are zero, there will be a strong
internal incentive for such diversification which
in turn causes the firm to grow – an idea that
according to Penrose destroys the notion of
firm’s optimum size. However, the managerial
resources inherited from the past set a limit to
the firm’s rate of growth (Foss, 1999, 93).

A proposição de limitação pelos recursos
herdados ficou conhecida como o “efeito Penrose”. Os fatores de limitação do crescimento
envolvem o fato de que não basta à empresa ter
recursos não utilizados, deve haver também capacidade para antecipar oportunidades e rearranjar os recursos necessários para atendê-las. Além
disso, os recursos são facilmente adquiridos,
mas a capacidade para transformá-los demora a
ser alcançada e requer experiência dos trabalhadores. Os resultados ao qual Penrose chega são
descritos na seguinte frase: “everything cannot
be done at once and one cannot do everything
alone” (Best; Garnsey, 1999,191). A citação evidencia o foco da teoria na questão de tempo, processo e importância gerencial.

Revista História e Economia, São Paulo/Lisboa, vol. 20, jan/jul 2018 ISSN 1808-5318 ISSN eletrônico 2596-0121

miolo_revista20final.indd 136

28/02/2019 15:27:55

os

Bruna Cataldo de Andrade

É importante tratar a fundo a importância
gerencial, principalmente a ideia de trabalho em
equipe. A geração de novos serviços depende
das capacidades de quem trabalha no processo.
Segundo Kerstenetzky (2000), o proveito máximo de recursos pela empresa depende não
só de quais estão disponíveis, mas também da
experiência dos trabalhadores. Considera que
“(...) as combinações de recursos em cada firma
ocorrem segundo padrões estabelecidos pelo conhecimento comum aos membros da firma, desenvolvido como resultado de um processo de
evolução compartilhado.” (Kerstenetzky, 2000,
38). É fundamental que haja, portanto, qualificação em trabalho de equipe e não somente pessoas
individualmente capacitadas, uma vez que as atividades envolvem conexões, cabendo ao gerente
garantir o bom funcionamento do time.
Adicionalmente, deve haver manutenção
do time, pois a troca de membros traz a necessidade de treinamento e o tempo gasto impõe
maiores limitações à taxa de crescimento. Possas (1990) analisa a importância da característica
coletiva do trabalho em Penrose e mostra que
não há como alterar o time sem diminuição da
eficiência média, levando a dois obstáculos que
assim explica:
(...) de um lado, acima de certa taxa de
crescimento, os ‘serviços diretivos’ adicionais
requeridos por unidade de expansão começam
a crescer, basicamente como resultado dos problemas de coordenação e a integração deles
à equipe existente; de outro lado, os mesmos
‘serviços diretivos’ adicionais fornecidos por
cada um dos novos membros contratados são
declinantes com o ritmo de seu recrutamento, dada a dificuldade e tempo de treinamento
(Possas, 1990, 69).

A manutenção da equipe está dentro
do papel dos gerentes. Kerstenetzky (2000) argumenta que a divisão de trabalho em Penrose
vai além da produção e inclui o gerenciamento.

Deve haver uma gerência máxima para princípios decisórios e uma intermediária para aplicar
políticas. Outro complicador do crescimento,
portanto, é que o processo gera a necessidade
de novos gerentes, que precisam estar aptos para
administrar esta hierarquia e, para isso, precisam passar por um período de aprendizado, gerando outro limite à taxa de crescimento. Foss
(1999) indica essa questão: “In Penrose, this
is rationalised by pointing to the difficulties of
socializing new managers that are needed for the
expansion of the firm.” (Foss, 1999, 93). A conclusão é que a tentativa de crescer mais rápido
que a capacitação e experiência dos membros da
firma é prejudicial.
Com as análises sobre limites da taxa
de crescimento, percebe-se que estas sempre estão associadas à necessidade de gerar bases de
conhecimento e à dificuldade de se coordenar
uma unidade em expansão. Este é um ponto que
aproxima a autora dos gerencialistas, pois os limites estão nas mãos do gerente, que é o responsável, com sua equipe, por superá-los. Penrose,
então, determina aquilo do que depende o crescimento no longo prazo.
In the long run the profitability, survival, and growth of a firm does not depend so
much on the efficiency with which it is able to
organize the production of even a widely diversified range of products as it does on the ability
of the firm to establish one or more wide and
relatively impregnable ‘bases’ from which it
can adapt and extend its operations in an uncertain, changing and competitive world. It is
not the scale of production nor even, within limits, the size of the firm, that are the important
considerations. but rather the nature of the basic position that it is able to establish for itself
(1959,137, apud Best, Garnsey, 1999, 191).

Best e Garnsey (1999) apontam que a
motivação para se estabelecer e alcançar uma
posição básica no mercado acaba limitando as
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oportunidades produtivas que uma firma consegue perseguir. A consequência, porém, não é a
perda das oportunidades, mas o aproveitamento
delas por empresas de pequeno porte. Tais oportunidades de expansão que surgem da inovação,
mas que não podem ser aproveitadas por quem
as gerou, devido à necessidade de manter a posição no mercado, são chamadas “interstices”.
São elas que justificam a teoria de Penrose para
limitação do processo de concentração na indústria, que não será desenvolvida por estar fora do
escopo do presente estudo.

VBR: a Visão Baseada em Recursos
Recorte teórico e a inserção na
teoria da firma
Para apresentar a Visão Baseada em Recursos (VBR), é necessário determinar como ela
se situa na teoria da firma e quais são suas linhas
interpretativas. Barney (2001) considera que a
identificação facilita o desenvolvimento, a compreensão e limitação de uma teoria, mas pontua
a complexidade do assunto: “(…) there typically
is no “one best way” of positioning a theoretical
essay, and whatever choice is made (…) necessarily involves emphasizing some insights at the
expense of others.” (Barney, 2001, 643-644).
Na análise de Fiani (2015), a VBR é uma das
vertentes da chamada “abordagem das capacitações”, composta por duas teorias distintas: a
VBR e as Capacitações Dinâmicas. Retomando
a classificação criada pelo próprio autor, a
abordagem das capacitações é organizacional e
parte da percepção de que empresas na mesma
indústria muitas vezes apresentavam diferenças
relevantes ainda que inseridas no mesmo ambiente competitivo. Notou-se que seguiam políticas administrativas e organizacionais diferentes,
além de apresentarem diferenças de desempenhos relevantes e duradouras. O objetivo desta
abordagem, portanto, é analisar as diferenças de
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desempenho persistentes que ocorrem no mesmo
setor. Como as estruturas teóricas geradas para
responder ao questionamento são baseadas nos
aspectos organizacionais, Fiani (2015) as classificou desta forma.
Diferente de Fiani (2015), Barney (2001)
criou uma classificação na qual a VBR é uma
teoria com três linhas interpretativas que usam
diferentes paradigmas da ciência econômica para
montar suas análises. Enquanto Fiani (2001) vê
a teoria das Capacitações Dinâmicas como uma
construção separada que compõe a abordagem
das capacitações junto da VBR, Barney (2001)
considera-a como uma das linhas interpretativas
da VBR. As linhas são determinadas por Barney
(2001) de acordo com a teoria econômica no qual
se baseiam: a Estrutura-Conduta-Desempenho
(ECD), a microeconomia neoclássica e a teoria
evolucionária. Explicitando sua escolha Barney
diz: “Of these three, I chose the first.” (Barney,
2001, 644). A ideia de Barney é determinar a
partir de qual marco cada linha da VBR se estrutura e pretende fazer avanços. No caso dele, é
a ECD. Barney aponta que as semelhanças entre
as linhas são os recursos serem heterogêneos e a
motivação ser a diferença persistente de desempenho entre firmas do mesmo setor.

2.2 Os Principais Conceitos e
implicações
2.2.1 Contextualização, Hipóteses
e Conceitos Base
Contextualizando o desenvolvimento da
teoria, Barney (1991) aponta que desde os anos
1980 já existiam autores tentando entender a
causa do melhor desempenho de algumas firmas
por longos períodos, como Rumelt e Porter. A
estrutura utilizada por eles vinha e consistia na
ideia que “(...) firms obtain sustained competitive
advantages by implementing strategies that
exploit their internal strengths, through
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responding to environmental opportunities,
while neutralizing external threats and avoiding
internal weaknesses.” (Barney, 1991,99). A figura abaixo demonstra o citado.
De acordo com Barney (1991), o problema com as análises descritas na figura como
Modelos Ambientais de Vantagem Competitiva, onde se enquadram Porter e Rumelt, é que
a preocupação com os efeitos do ambiente na
competitividade prejudicou a análise dos atributos internos por conta da utilização de hipóteses
simplificadoras A simplificação foi conceber recursos e estratégias como homogêneos na mesma indústria e que eventuais heterogeneidades
seriam deteriam curto prazo graças à mobilidade.
A VBR surgiu como alternativa para analisar as
características internas da empresa e como elas
possibilitam vantagem competitiva sustentada,
sendo as hipóteses fundamentais heterogeneida-

de e imobilidade. A ideia básica, portanto, é que
há heterogeneidade de recursos e, consequentemente, de firmas. Para Fiani (2015), a dinâmica entre homogeneidade e heterogeneidade está
associada à diferença entre renda e lucro econômico, a primeira sendo definida como “(...)
o ganho obtido por um recurso produtivo além
do pagamento necessário para obter o recurso
em questão.” (Fiani, 2015, 179) - ou seja, o recurso deve proporcionar ganhos acima do valor
que deve ser pago para que ele seja ofertado por

proprietário. Já o segundo é o ganho “(...) obtido
além do custo de oportunidade de todos os itens
de capital da empresa.” (Fiani, 2015, 179).
No mainstream, lucros econômicos
só existem no curto prazo, uma vez que existe
homogeneidade de produtos e tecnologia. Eles
surgem da insuficiência de oferta dos recursos,
mas são corrigidos pelo mecanismo de equilíbrio. Diferentemente, as rendas representam
ganhos acima do custo necessário para comprar
os recursos responsáveis por gerá-las e, para que
isso aconteça, pressupõe-se heterogeneidade de
recursos. Fiani (2015) conclui, portanto, que
lucros econômicos pressupõem recursos homogêneos, enquanto rendas pressupõem heterogêneos. Vale pontuar que, enquanto os lucros são
fadados a desaparecer por conta dos mecanismos
de equilíbrio, as rendas tendem a ser mantidas
e serão maiores na medida em que o acesso ao
recurso que as gera seja limitado. Quando o acesso é expandido, diz-se que a renda é dissipada,
através do “processo pelo qual a competição
progressivamente elimina vantagens de uma empresa pioneira, ao extinguir de maneira gradual
a diferença que esta possui em relação aos seus
competidores.” (Fiani, 2015, 192).
Fiani (2015) entende que para a VBR, as
rendas ricardianas e schumpeterianas são as mais
importantes. A primeira está associada a recursos de qualidade superior cuja oferta não pode
ser ampliada, em especial – mas não somente
– recursos naturais e de localização favorável.
A segunda está associada a resultados positivos da introdução de uma inovação. Este autor
aponta, porém, que gerar rendas não é condição
suficiente para apropriá-las. As condições para
apropriação são quatro fatores conhecidos pela
sigla VRIN, do inglês valuable, rare, inimitable,
nonsubstitutable, e que serão desenvolvidos na
próxima sessão. Outro conceito que apresenta
relações com a VBR, mas não é diretamente ci-
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tado, é a quase-renda Marshalliana: receita originada por máquinas e quaisquer outras fontes
feitas pelo homem, enquanto a renda é resultado
de receitas originadas por insumos da natureza,
como apontado em Kondo (2006, 360):

e eficiência. A definição de recursos é uma fragilidade teórica: o termo não é utilizado de maneira uniforme entre autores, podendo significar
apenas aquilo englobado na categoria VRIN, ou
admitindo as definições expostas acima.

land is fixed in supply in the long run,
whereas capital is variable. in the short run,
however, in so far as machines and other forms
of capital cannot be produced quickly, they are
practically fixed stock and the income derived
from them stands in the same relation to the value of the products raised by them, as do true
rents.

O conceito seguinte é vantagem competitiva. Segundo Barney (1991), ela acontece
quando a empresa faz uso de uma estratégia
pioneira. Para ele, a vantagem se sustenta enquanto empresas competidoras forem incapazes
de replicar tal estratégia. Ele faz uma análise de
equilíbrio, que entende ser vantajosa por evitar a
necessidade de se determinar por quanto tempo
uma empresa deve manter a vantagem para que
esta seja considerada sustentada. Leiblein (2011)
define vantagem competitiva como a diferença relativa entre preço de reserva e custo entre
competidores: acontece quando uma empresa
gera mais valor econômico que seu competidor
potencial; Fiani (2015) considera que esse tipo
de vantagem ocorre quando uma empresa tem
produtos melhores, ou menores custos de produção. Barney (1991) pontua que a possibilidade
de sustentar uma vantagem competitiva não garante que ela sempre existirá, o que é explicado
pelo modelo ECD. Caso haja mudanças na estrutura, os recursos que são fontes de vantagem
podem perder os atributos que os tornam capazes
de conferi-la. Ocorre uma modificação na determinação do que é, ou não, um recurso capaz de
gerar vantagem competitiva sustentada. A perda
não ocorre quando há apenas duplicação dos
efeitos da vantagem. Quando isso ocorre, esta é
dissipada e não perdida.

A quase-renda é associada ao fato de
as plantas não poderem aumentar a produção
com facilidade no curto prazo, resultando em
descompasso entre demanda e oferta por conta de um aumento da primeira e, consequentemente, gerando um monopólio de curto prazo.
O autor acaba definindo renda como “(...) the
surplus above the total costs of production (…)”
e quase-renda como “(…) the surplus above the
prime cost that covers the general expenses of
business.” (Kondo, 2006, 360). A partir do conceito de quase-renda, Marshall expande a ideia
para as organizações com a quase-renda composta, gerada não por um indivíduo, mas uma organização. Estas podem existir permanentemente,
remetendo à ideia de vantagens competitivas
sustentadas da VBR.
Determinadas as hipóteses fundamentais, é necessário definir o que são recursos. Segundo Fiani (2015), são “tudo aquilo que a empresa utiliza para desenvolver suas atividades e
oferecer seus produtos (...)”. (Fiani, 2015, 177).
Por essa definição entende-se: ativos físicos, organizacionais e humanos. Em Barney (1991), são
apontados como todos os ativos, capacitações,
processos, atributos, informação, conhecimento
e outras estruturas internas que permitem que a
firma desenvolva meios de melhorar sua eficácia
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Desenvolvimento Teórico
A partir das hipóteses, Barney (1991)
aprofunda a lógica de Porter de cadeia de valor
para facilitar a identificação de recursos estratégicos e analisar os atributos necessários para
que produzam vantagem competitiva susten-
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tada. Com isso, chega aos fatores VRIN supracitados: recursos valiosos, raros, inimitáveis e
não-substituíveis.
Segundo Barney (1991), um recurso
valioso é capaz de proporcionar a criação de estratégias mais eficientes e eficazes, bem como
neutralizar ameaças. Ser valioso é condição necessária, porém insuficiente, para ser um recurso
estratégico. Leiblein (2011) aponta duas características de recursos valiosos: adequação técnica
e produtividade; e escassez e como esta afeta as
oportunidades futuras para as diferentes firmas.
A fim de ser estratégico, o recurso deve
ser raro além de valioso, ou seja, detido por poucas empresas. A ideia é que a estratégia precisa
ser exclusiva: se muitas firmas tiverem o recurso,
poderão desenvolvê-la. Barney (1991) determina que para se qualificar o recurso como raro, o
número de firmas que o detêm deve ser menor
que o necessário para haver concorrência perfeita. Leiblein (2011) define como raros os recursos cuja oferta não atende à demanda. Barney
(1991) afirma que recursos valiosos e raros geram vantagens competitivas, mas não sustentadas. Conclui que “The observation that valuable
and rare resources can be a source of competitive
advantage is another way of describing firstmover advantages accruing to firms with
resource advantages.” (Barney, 1991, 107).
O terceiro fator VRIN é não ser imitável: quando uma firma desenvolve uma estratégia com recursos valiosos e raros, é necessário
que outras não consigam obtê-los, ou poderão
alcançar a estratégia. Para Barney (1991), não
ser imitável é uma garantia que os competidores
não terão acesso ao recurso, ou seja, são mecanismos de isolamento, que podem ser: condições
históricas específicas, ambiguidade causal, ou
complexidade social. Fiani (2015) cita outros
mecanismos de isolamento: direitos de proprie-

dade intelectual, “aprender fazendo”, e custos
de mudança do comprador. A afirmação de que
condições históricas específicas são mecanismos
de isolamento vem da hipótese da VBR a seguir:
“(…) not only are firms intrinsically historical
and social entities, but that their ability to acquire and exploit some resources depends upon their
place in time and space.” (Barney, 1991, 107).
Conclui que, passado um momento, não
seria mais possível obter o recurso e a sua detentora terá vantagem sustentada, ou seja, há dependência da trajetória. A ambiguidade causal ocorre quando a relação entre recursos e vantagem
competitiva não é perfeitamente compreendida.
Se nem a empresa sabe quais recursos foram responsáveis pela vantagem, então os competidores
não terão como descobrir. Já a complexidade
social envolve recursos que não podem ser gerenciados sistematicamente. Barney (1991) cita
exemplos como relações interpessoais e reputação com fornecedores. Nesse caso, muitas vezes
é perceptível qual recurso favorece a firma, mas
as que não o detém não conseguem reproduzi-lo por não serem capazes de influenciá-lo por
completo. O mecanismo de direito de propriedade intelectual garante a exclusividade dos recursos e estratégias por certo período, enquanto o
“aprender fazendo” consiste na necessidade de
tempo para aprender como utilizar o recurso de
modo que haja experiência suficiente para gerar
queda no custo. Por fim, os custos de mudança
do comprador caracterizam um obstáculo por
conta dos recursos necessários para lidar com as
características de um produto.
Retornando aos fatores VRIN, no que se
trata de recursos não imitáveis, existe a questão
de Barney (1991) usar somente o termo “não
imitável”, enquanto Fiani (2015) entende que o
significado do fator é de que devem existir limitações à imitação, mas não é possível impedi-la
ad eternum. Levanta-se, portanto, uma possível
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crítica a Barney (1991), pois ele não especifica se
considera apenas o curto prazo, ou se o recurso
deve permanecer sempre com tal característica.
O último fator VRIN é não ser substituível, que
significa que não existem recursos equivalentes
capazes de reproduzir o efeito daquele que gera
vantagem para a firma. Caso sejam substituíveis,
os recursos serão equivalentes e poderão gerar
a mesma estratégia final. A equivalência pode
ocorrer por via de recursos similares capazes de
gerar o mesmo resultado; ou diferentes, mas sem
que isso impeça que o resultado estratégico seja
igual. Se o recurso não for substituível, os concorrentes não terão acesso às estratégias que ele
possibilita e, portanto, a vantagem será sustentada. Com os fatores apresentados, Barney (1991)
conclui o corpo teórico da VBR, mas acrescenta
que apesar de focar nos recursos e as vantagens
que proporcionam, o fator gerencial é importante. Afirma que os gerentes são responsáveis pela
compreensão e descrição do potencial dos atributos internos de uma firma e diz que tais capacidades também devem seguir os atributos VRIN.

Críticas
Priem e Butler (2001) fizeram um trabalho criticando Barney (1991) e os desdobramentos da VBR, e Barney (2001b) os respondeu.
Para efeito deste artigo, o desenvolvimento do
debate envolvendo as limitações da VBR enquanto teoria fica fora do recorte determinado.
As críticas serão citadas, porém não desenvolvidas em sua totalidade. Serão desenvolvidas apenas aquelas que influenciam o debate posterior
envolvendo a influência de Penrose no desenvolvimento do marco teórico da VBR. Uma destas
é a inaplicabilidade da VBR, que Priem e Butler
(2001) associam a quatro fatores, dois dos quais
são importantes para o debate envolvendo Penrose: a definição de recursos ser all inclusive; e a
teoria ser estática. A crítica à definição de recursos ser “all inclusive”, ou seja, muito abrangente,
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passa pelo fato de que se qualquer atributo pode
ser considerado um recurso, ainda que não sejam
todos estratégicos, há pouco guia prescritivo na
teoria. Barney (2001b) concorda que a definição
é muito inclusiva, mas considera o fato um ampliador da capacidade prescritiva. A proposta não
seria listar recursos essenciais, mas descrever os
atributos necessários para que o gerente possa
antecipar as vantagens estratégicas que um recurso pode trazer.
Sobre ser uma teoria estática, Barney
(2001b) afirma que a crítica ocorre por conta da
percepção de que análises de equilíbrio são estáticas. Ele discorda e alega que a descrição de
uma situação de equilíbrio e a comparação com o
estado real permite a previsão de como o sistema
mudará com o passar do tempo. Também defende que outros teóricos da VBR desenvolveram
estudos dinâmicos e sem equilíbrio, como as Capacitações Dinâmicas. Vale lembrar que Barney
(2001) considera esta teoria como uma vertente
da VBR, mas Fiani (2015) como duas teorias distintas. O fato de Fiani (2015) e Barney (2001)
identificarem a VBR na HPE de formas diferentes faz com que tenham visões distintas sobre a
crítica do caráter estático da teoria. Como Fiani
(2015) não vê a VBR e Capacitações Dinâmicas
como diferentes linhas da mesma teoria, ele faz a
mesma crítica de Priem e Butler (2001).
Pode-se acrescentar que a VBR apresenta problemas associados ao processo de amadurecimento teórico. Lockett (2005) afirma esse
processo argumentando que a VBR está na fase
chamada por Kuhn de ciência normal, ou seja,
validação empírica das hipóteses e desenvolvimento teórico. O resultado é uma dificuldade
interpretativa da teoria por conta de debates envolvendo conceitos chave. Rugman e Verbeke
(2002) também consideram que a falta de amadurecimento dificulta a análise de conceitos. É
o caso, por exemplo, dos conceitos de recursos,
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vantagem competitiva sustentada e não-imitação.

Influências de Penrose na VBR
Revisão de Literatura – o debate
sobre a influência de Penrose na
VBR
Quando a VBR foi disseminada pela
teoria da firma e ganhou força entre os autores,
iniciou-se um debate sobre as influências sobre
as quais ela havia se desenvolvido. O debate
menos consensual é o que envolve Edith Penrose. Foram selecionados autores relevantes para
ambos os lados do debate a fim de identificar os
argumentos e, posteriormente, apresentar uma
análise baseada no que foi desenvolvido nas seções anteriores. De um lado foram selecionados
Foss (1998) e Rugman e Verbeke (2002), que relativizam a importância de Penrose; do outro encontram-se Lockett (2005) e Pitelis (2004), que
têm posicionamento favorável à visão de Penrose como fundamental para o desenvolvimento
da VBR. As apresentações serão feitas na ordem
citada e de forma sequencial devido às diferentes
naturezas dos argumentos.

Influência marginal na VBR
Das identificações da VBR na HPE mostradas na segunda seção, Foss (1998) se aproxima de Fiani (2015), pois a considera separada
das Capacitações Dinâmicas. Esta observação
é importante para a análise posterior do debate.
Foss (1998) defende que vantagens competitivas sustentadas são assunto periférico na obra
de Penrose, pois são uma interpretação da teoria
de formação de preços neoclássica. Sendo assim,
não seria possível associar a VBR aos mecanismos teóricos da autora, construídos como alternativa aos neoclássicos e às análises de equilíbrio. Para Foss (1998), o mainstream tem a capacidade de incorporar ideias heterodoxas sem
levar em conta essa natureza, o que teria ocorrido
no caso da VBR com Penrose. Um aspecto da

natureza heterodoxa de Penrose apontado por
Foss (1998) é o refinamento da firma Marshalliana, que não apenas abriga conhecimento, mas o
processa e desenvolve, sendo que “(...) managing
knowledge may be hard to separate, both in practice and conceptually.” (Foss, 1998, 4). É uma
análise inerentemente de processo e um ponto
fundamental da obra de Penrose, mas não citado
pela VBR, que é uma teoria estática.
Foss (1998) defende que a VBR usou
conceitos da autora, mas de forma agregada, o
que ela não fez. Entende que a VBR trata dos recursos de forma generalizada, enquanto Penrose
trabalha peculiaridades e especificidades. É uma
crítica semelhante a de Priem e Butler (2001) a
respeito da definição de recursos ser “all inclusive”. Foss (1998) resume sua visão sobre o debate da seguinte forma: a VBR foca na aquisição
de recursos, e Penrose em aplicá-los na produção; a VBR é estática e Penrose faz uma análise
dinâmica. Alega ainda que Penrose enfatiza o
conhecimento e a cognição - e o caráter imperfeito destes - ao considerar que gerentes tomam
decisões de acordo com a imaginação. O processo decisório não é ligado a uma escolha dentre
opções apresentadas, mas a um entendimento do
ambiente para definir variáveis relevantes e usar
o conhecimento disponível para agir. Sendo assim, decisões não são baseadas em otimização,
mas no processo de aprendizado. Foss (1998)
considera esta mais uma evidência da limitação
da VBR enquanto desenvolvimento da teoria de
Penrose, pois é uma teoria estática que não avalia
o processo de aprendizado. Além disso, apesar
da VBR entender o conhecimento como um dos
recursos da firma, estes são tratados coletivamente - não há o tratamento diferenciado que a
autora apresenta.
Foss (1998) acrescenta que Penrose tem
uma visão de competição diferente da VBR. Ela
é contrária à noção de equilíbrio e enfatiza mudança, incerteza e empreendedorismo, mas é as-
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sociada com rigidez e dependência da trajetória
por autores da VBR. Um deles é Lockett (2005),
que aponta como contribuição central de Penrose a noção de dependência da trajetória, como
evidenciado na passagem:
Building on the central tenets of
Penrose’s arguments that firms are heterogeneous, which is the result of their path dependency the paper demonstrates how her writings
can be used to explain the latest developments
of the RBV (Lockett, 2005, 83).

Para Foss (1998), a divergência decorre da falta de percepção de que Penrose passa a
mensagem de especialização e ao mesmo tempo
flexibilidade, aspecto que ficou de fora das interpretações que a associam à dependência de
trajetória. Defender ambos não é um paradoxo,
segundo Foss (1998), porque a autora se refere aos recursos e não aos produtos quando fala
de especialização. Para ele, a confusão também
ocorre porque Penrose considera que a história
interfere nos resultados, porém não com uma
análise rígida de dependência da trajetória, mas
de processos e experiências que diferenciam as
firmas. Sendo assim, o argumento de Foss (1998)
é que Penrose desenvolveu uma crítica aos neoclássicos e análises de equilíbrio, não podendo
ser canônica para a VBR, que é uma análise de
equilíbrio. Para ele, houve um problema interpretativo, ou tentativa de selecionar conceitos
soltos que se adequassem ao marco utilizado.
Outra análise contrária a Penrose como
influência canônica da VBR é a de Rugman e
Verbeke (2002), que tem um ponto de partida
similar ao de Foss (1998): atribuem a um problema interpretativo a afirmação de contribuição
tão forte a ela. Os autores buscam demonstrar
que a construção teórica da autora não tem caráter prescritivo sobre como ter melhor desempenho que os concorrentes. A passagem a seguir
demonstra o ponto defendido:
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The paper suggests that Penrose’s
insights have indeed substantially influenced
a large number of scholars in the field of resource-based strategic management. However,
this influence has only partly been as she intended, mainly through her focus on the firms
as an evolving collection of resources. It has
also partly been emerging, and certainly unintended, as some strategy scholars have used
her ideas in conceptual approaches driven by
the overarching, firm-level goal to purposefully
create isolating mechanisms so as to increase
rents, a concept she actually oposed (Rugman,
Verbeke, 2002, 769).

Rugman e Verbeke (2002) atribuem o
cenário ao fato dela ter sido diretamente citada por dois autores que inauguraram o campo:
Wernefelt (1984) e Teece et al. (1997). No caso
de Wernefelt (1984), para pontuar a importância da firma Penrosiana e o desdobramento da
necessidade de explorar os recursos existentes
e desenvolver novos. Já Teece et al. (1997) se
utilizam da contribuição de Penrose de forma
mais específica. Primeiro, ao focar na argumentação de que o capital humano não é totalmente
especializado e pode ser realocado para fins de
diversificação, apoiaram-se na ideia Penrosiana
de que toda firma detém recursos em excesso
que podem ser utilizados desta forma. Rugman
e Verbeke (2002) afirmam que não houve confusão nessas interpretações como ocorreu posteriormente. A análise acima mostra que Rugman
e Verbeke (2002) identificam a VBR na HPE da
mesma forma que Barney (1991), uma vez que
Teece et al. inauguraram as Capacitações Dinâmicas e eles o consideram uma referência da
VBR. Percebe-se, portanto, a utilização da ideia
das Capacitações Dinâmicas como parte constituinte da VBR. Apesar disso, fazem a análise
considerando apenas a linha teórica baseada na
ECD, o que influencia a conclusão de que Penrose não foi uma influência canônica dentro do
recorte que fizeram.
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Rugman e Verbeke (2002) afirmam que
Penrose diverge quanto ao papel dos mecanismos de isolamento, que a VBR considera fundamentais na obtenção de vantagens competitivas
sustentadas. Afirmam que os autores da VBR
criaram a impressão errada de que Penrose prescreveu o uso de recursos como meios para introduzir mecanismos de isolamento e obter renda, ou pelo menos considerou a busca de renda
como fundamental para o crescimento da firma.
A realidade é que ela não considera tais ações
como críticas, mas apenas esforços de pouca importância para o crescimento, apesar de existentes. Determinam, então, três razões presentes no
trabalho de Penrose para considerarem a afirmação dos autores da VBR como erro interpretativo. Primeiro, ela rejeita o conceito de equilíbrio
de longo prazo e, portanto, a possibilidade de lucratividade superior, que considerava ser reflexo
de uma estrutura de mercado ineficiente: “She
acknowledged that larger and older firms could
have advantage vis-à-vis small firms, both in
terms of efficiency and monopolistic advantages
(Penrose, 1956), but she assumed that competition among large firms would usually eliminate
any rents.” (Rugman, Verbeke, 2002,772).
Segundo, Penrose não atribui relevância
ao desempenho da firma em comparação aos
concorrentes, com exceção de quando surgem
rendas de monopólio, que não considera de grande importância para o crescimento da firma. Por
fim, a autora não tem como prioridade lucros que
beneficiam acionistas, pois atribui a eles apenas
o fornecimento de capital e recebimento de dividendos suficientes para induzir reinvestimento. Em suma, ela desenvolveu uma teoria voltada
para criação de valor, não apropriação. Rugman
e Verbeke (2002) alegam, portanto, que a autora
se mostrou explicitamente contra mecanismos de
isolamento, o foco da VBR. Ponderam que tratou de apenas um: talento para gerenciamento,

embora tal aspecto isolado seja uma contribuição
mínima e não canônica. Argumentam, portanto,
que a influência foi indireta e não canônica, lembrando que isto não diminui a importância da
autora, mas evidencia que houve exagero na atribuição de influência graças a um problema interpretativo. Fazem a ressalva de que analisaram
somente a teoria sobre crescimento da firma de
Penrose, pois em sua teoria das empresas multinacionais a busca de renda é importante, indo de
encontro ao corpo teórico anterior dela.

Influência Canônica na VBR
Lockett (2005) abre o argumento apontando que Penrose antecedeu as análises modernas sobre estratégia, especificamente a VBR, e
seu trabalho é, portanto, um importante legado.
Sobre a VBR, afirma que a teoria vem passando
pela fase de validação empírica de hipóteses e
desenvolvimento teórico e que, apesar da força
que ganhou desde os anos 1980, os responsáveis
por sua origem foram marginais na HPE por
muito tempo, incluindo Penrose. Para traçar o legado de Penrose, de acordo com Lockett (2005),
é preciso evidenciar qual metodologia ele segue
para identificar a VBR na HPE. Fica evidente
que segue a ideia de Barney (1991) de uma
teoria dividida em 3 linhas: “As outlined above,
the RBV has developed beyond its original
formulation as an equilibrium approach to SCA
into more dynamic conceptions of the RBV such
as capabilities and dynamic capabilities theory.”
(Lockett, 2005, 86).
Lockett (2005) fez a análise da influência de Penrose considerando as três linhas constituintes da VBR, diferentemente de Rugman e
Verbeke (2002), que tinham o mesmo posicionamento metodológico, mas analisaram somente
a linha que segue a ECD. É importante salientar
o fato, pois influencia diretamente a análise da
contribuição de Penrose, dado que autores que
não a consideram uma referência central apon-
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tam justamente que ela seria mais influente para
teorias dinâmicas do que para a VBR, uma teoria
estática. Conclui-se que a forma de identificar a
VBR na teoria da firma é fundamental para o debate. O primeiro ponto de Lockett (2005) a favor
de Penrose como inauguradora da VBR é ela ter
sido uma das inauguradoras da firma organizacional, que a VBR tem como elemento teórico
fundamental. Lembra que, apesar das diferenças
entre as linhas da VBR, o caráter das firmas e as
noções de heterogeneidade e dependência da trajetória se mantiveram em todas – pontos centrais
no trabalho de Penrose. Percebe-se aqui a crítica
feita por Foss (1998) de associar erroneamente
Penrose à dependência de trajetória.
Além disso, Lockett (2005) considera
que Penrose tratou de diversos assuntos envolvendo gerenciamento estratégico. Uma contribuição teria sido para o conceito de vantagem
competitiva. Afirma que a contribuição é perceptível na dicotomia que Penrose apresenta entre pequenas e grandes empresas ao considerar
que existem atividades nas quais economias de
escala importam e, portanto, grandes empesas
dominam. Do outro lado, atividades que precisam de maior flexibilidade são mais realizadas
por pequenas empresas. Aponta que ela vai além
e analisa as firmas mais e menos antigas e atribui a origem das vantagens, parcialmente, ao
conjunto de recursos possuídos por cada uma.
O autor faz um paralelo com análises modernas
de vantagens competitivas: “She described how
profitability flowed from advantages possessed
by some firms over others; advantages that
included those rooted in each firm’s experience.”
(Lockett, 2005, 87). Acrescenta que os paralelos
aumentam com a análise dela de que empresas
grandes podem usar estratégias para limitar as
vantagens das mais novas e menores, inclusive
a aquisição. Lockett (2005) opina que Penrose
não tinha o objetivo de desenvolver uma teoria
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para vantagens competitivas, mas considera que
forneceu condições para tal.
Lockett (2005) passa, então, para as contribuições de Penrose na VBR como uma teoria
dinâmica, onde entra a questão da identificação
da teoria na HPE. O autor faz uma análise da
evolução da VBR, mostrando um início voltado
para análises de equilíbrio, como especificado a
seguir.
At the center was an equilibrium
model in which the successful firm is able to
use its unique resource base to generate a rent
that it can then sustain by inhibiting imitation
by rivals. This essentially static formulation is
without doubt a powerful pedagogical tool for
understanding and teaching strategy (Lockett,
2005, 87).

A visão estática recebeu críticas, de onde
surgiu a Teoria das Capacitações Dinâmicas com
referências principais em Teece e Pisano. Lockett (2005) afirma que este ramo da VBR seria
a maior manifestação da influência de Penrose,
ao invés dos desenvolvimentos prévios baseados na ECD e organização industrial. O fato de
considerar as Capacitações Dinâmicas como linha da VBR permite esse tipo de análise, o que
não ocorre com quem faz a divisão como Fiani
(2015) e separa as análises estáticas e dinâmicas
em teorias diferentes. A mesma limitação ocorre
com quem define a VBR como Barney (2001)
mas analisa somente a linha da ECD para se inserir no debate, como Rugman e Verbeke (2002).
Lockett (2005) aprofunda o argumento
defendendo que a autora também foi responsável
por inaugurar o conceito da VBR de diversificação. Ele aponta duas contribuições: o desenvolvimento da ideia que diversificações devem ser
feitas dentro das bases tecnológicas e comerciais
e não em forma de conglomerados, e a defesa de
diversificação via aquisição como uma estratégia
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limitada. É uma análise similar a da VBR, pois
nesta é necessário que haja valor associado em
ter atividades diversificadas na mesma unidade
para justificar o processo de diversificação. A segunda contribuição é importante porque a autora
justifica a inferioridade da estratégia de aquisição dizendo que os recursos adquiridos não serão
de conhecimento da equipe gerencial. Lockett
(2005) aponta de um paralelo entre este argumento e a questão da imobilidade e não-imitação
da VBR. Depois das contribuições apontadas,
o autor conclui: “Penrose should now take her
rightful place as one of the key scholars in the
development of the broad church that we call the
RBV. Her legacy endures.” (Lockett, 2005, 95).
Outra argumentação que vê Penrose
como central para o desenvolvimento da VBR é
a de Pitelis (2004), que compara o caso com a
influência de Coase para os trabalhos sobre custos de utilização do mercado, com a diferença de
que a influência deste é tida como consenso. A
identificação que Pitelis (2004) faz da VBR na
HPE é mais próxima de Fiani (2015), separando
a VBR, Capacitações Dinâmicas e Visão baseada em Conhecimento, mas englobando todas na
abordagem das capacitações. Argumenta a favor
da influência da autora porque ela teria trabalhado com apropriação de renda e não somente criação, como defendem Rugman e Verbeke (2002).
Pitelis (2004) fez seu trabalho em resposta aos
dois, defendendo que Penrose trabalhou com
rendas, especialmente no final do livro Teoria
do Crescimento da Firma (1959), e antecipou
teorias sobre posicionamento estratégico das firmas. Além disso, desenvolve o pouco trabalhado
conceito de rendas em desequilíbrio através do
argumento das bases impregnáveis. O debate entre os Pitelis (2004) e Rugman e Verbeke (2002)
é possível mesmo com cada um seguindo uma
metodologia de identificação da VBR, pois Rugman e Verbeke (2002) falam somente na linha

da VBR estática e associada à ECD, que é o que
Pitelis chama de VBR como um todo.
Pitelis (2004) afirma que Penrose é vista por um grupo de autores, como Rugman e
Verbeke (2002), como uma teórica da criação
de valor, não apropriação, e que ela se opunha
à criação de mecanismos de isolamento por
firmas para aumentar suas rendas. Concorda
inicialmente com o posicionamento ao afirmar:
Importantly, this engendered ‘excess
resources’, as increased productivity could lead
to less time being required to perform a given
set of activities. ‘Excess resources’ could be
put to profitable use at zero marginal cost. This
represented an important incentive to management to innovate and expand. In this sense, firm
growth is the endogenous outcome of perennial
intra-firm knowledge creation (Pitelis, 2004,
525).

Para o autor, Penrose se destacou pela
ideia de crescimento endógeno através de recursos excedentes que resultam do conhecimento
adquirido na firma, argumento que ficou marginal na literatura apesar de ser aquilo que a faz
uma teórica de criação de valor por excelência.
Ele, então, relativiza a afirmação de que a autora
não desenvolve conceitos associados à apropriação de valor ao apontar que isto é feito na parte
final do livro Teoria do Crescimento da Firma
(1959). Como a VBR é uma teoria que trata de
apropriação de renda para que haja vantagem
competitiva sustentada, Pitelis (2004) considera
que mostrar esse caráter de Penrose salienta a
sua importância.
Pitelis (2004) defende que Penrose lidou explicitamente com as condições nas quais
rendas eram geradas, tanto em quase-equilíbrio quanto desequilíbrio, onde colocou mais
ênfase. Cabe explicitar como ela conceitua
equilíbrio e desequilíbrio: “In line with her,
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we here define equilibrium as the steady state,
and disequilibrium as the ‘path’, or the out of
equilibrium process.” (Pitelis, 2004, 525). Sendo assim, rendas de quase-equilíbrio ocorrem
por haver poder de monopólio, enquanto rendas
de desequilíbrio têm origem nas bases impregnáveis: áreas de especialização que mantêm a
posição básica da empresa, base tecnológica e
produtiva. Penrose determina a força das firmas
estabelecidas ao fato destas terem e manterem
essa posição básica através do uso de recursos
e tecnologias específicas e venda de produtos
em mercados específicos. Percebe-se, portanto,
que: “The characteristic strength of the large,
well-established firm does not (emphasis in the
original) derive from a miscellaneous collection
of resources in many fields, but from the fact that
it has ‘defences in depth’, as it were, in a few
special fields.” (Pitelis, 2004, 526). Sendo assim,
Penrose considera ser possível a obtenção de
rendas em desequilíbrio e que, para consegui-las,
as firmas devem utilizar seus recursos de maneiras específicas para que a base impregnável seja
desenvolvida.
Pitelis (2004) afirma que o termo “impregnável” é associado aos mecanismos de
isolamento da VBR. Enfatiza que Penrose
não considera que apropriação de valor vá de
encontro à criação. Além disso, apesar de desviar
de conceitos de equilíbrio nos quais a VBR se
apoia, ela reconhece a possibilidade de monopólio e que este possibilita a criação de rendas,
que chama de rendas de quase-equilíbrio. Argumenta também que Penrose cita Bain para discutir barreiras de entrada e defende que grandes
firmas não podem aproveitar todas as oportunidades disponíveis, resultando no surgimento de
interstices. A ideia é que firmas grandes precisam se proteger de competição potencial, o que
as impede de perseguir todas as oportunidades,
abrindo espaço para pequenas firmas. Percebe-se
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a inserção de rendas de monopólio, o que Pitelis
(2004) repete não ser contraditório com o resto
da teoria da autora, mas lembra que ela considera eficiência uma estratégia superior. Ele resume:
“To summarize, for Penrose, firms create value,
but also try to appropriate value, both at (quasi-)
equilibrium (monopoly) and at disequilibrium
through building impregnable bases. Value
creation and value appropriation are not at
odds.” (Pitelis, 2004, 527). A ideia é que firmas
criam valor para apropriar-se dele. Rebate, portanto, o argumento de Rugman e Verbeke (2002)
de que Penrose não é uma influência direta por
não tratar de apropriação de valor.
Pitelis (2004) aponta que Rugman
e Verbeke (2002) consideram que Penrose não
prescreve e nem vê como fundamental o uso de
mecanismos de isolamento para gerar rendas.
Para ele, a questão é que a própria autora considera seu trabalho como analítico, não normativo, logo ela não defende nenhum tipo de prática
específica. Discorda também da visão de que a
busca de renda é um processo sem importância
para Penrose por só impactar o curto prazo. Para
Pitelis (2004), o processo é fundamental porque
Penrose aponta que se as rendas forem geradas
por bases impregnáveis, são capazes de gerar expansão de longo prazo. Conclui que a teoria de
Penrose é mais do que criação de valor: é criação
de valor para apropriação posterior e, portanto,
contribuição direta e fundamental para o desenvolvimento da VBR.

Análise
A partir da revisão da literatura e dos
conceitos apresentados nas seções anteriores,
pode-se traçar uma análise do assunto. Primeiramente, ficou demonstrado que o debate ocorre
de maneira difusa e com argumentações de naturezas diferentes para defesa e crítica de Penrose como contribuição canônica da VBR. No
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caso dos que discordam, Foss (1998) tem foco
metodológico associado ao fato da VBR ser centrada em ideias que remetem aos neoclássicos e
análises de equilíbrio, o que impediria uma teórica crítica a estas visões de ser canônica para
seu desenvolvimento. Foss (1998) aponta que
ocorreram erros interpretativos associados com
a prática do mainstream de adequar teorias alternativas ao seu marco. Já Rugman e Verbeke
(2002) fazem uma análise do conteúdo teórico
tanto da VBR quando da obra de Penrose para
concluir que os objetivos centrais de uma não
são alinhados com os da outra. Sua conclusão é
que Penrose foi uma influência, porém indireta.
Do outro lado, Lockett (2005) defende
Penrose como inauguradora da VBR a partir de
comparações conceituais. Pitelis (2004) visa refutar Rugman e Verbeke (2002) e destacar pontos do trabalho de Penrose em que ela considera
críticos os objetivos da VBR, mas que foram os
menos desenvolvidos por seus intérpretes. Este
trabalho torna clara a dificuldade de se analisar
sob uma mesma base as contribuições sobre a
VBR. Primeiramente, elas nem sempre consideram a mesma metodologia de identificação da
teoria na HPE. Boa parte da defesa de Lockett
(2005) parte do princípio que as Capacitações
Dinâmicas são um ramo da VBR e que Penrose
foi uma grande influência para esta teoria. Sendo
assim, Lockett (2005) conclui que Penrose, no
mínimo, inaugurou uma das três linhas, sendo
isso o suficiente para validar sua percepção como
canônica da VBR. Já Foss (1998), que separa as
teorias, faz uma análise desfavorável sobre a
influência de Penrose por considerar somente a
VBR estática e em equilíbrio. O fato de os trabalhos não seguirem a mesma metodologia, portanto, dificulta interpretações. Como a influência de
Penrose é maior e mais aceita nas Capacitações
Dinâmicas, parte das críticas e defesas sobre a
contribuição dela para a VBR se desenvolvem a

partir desta consideração, dependendo da metodologia aplicada.
Neste trabalho foi apresentada a VBR
como uma teoria de equilíbrio e estática baseada
na ECD, logo, a avaliação deve ser feita no que
tange a importância de Penrose para este recorte. É possível, portanto, validar a crítica de Foss
(1998) sobre a dificuldade de associar as teorias pelas diferentes naturezas que apresentam,
mesmo que a VBR use conceitos como firma,
recursos e efeito Penrose. Já a argumentação de
Lockett (2005) em defesa da importância de Penrose pode ser relativizada, dado que boa parte do
que considera ser legado da autora está associado
às análises dinâmicas. O que pode ser apontado
a favor do legado de Penrose para a VBR é o
argumento de Pitelis (2004) e a demonstração de
que Penrose desenvolveu conceitos de apropriação de valor.

Conclusão
Neste trabalho buscou-se apresentar a
teoria do crescimento de Penrose, a VBR, e avaliar o real impacto da primeira na segunda. Foram apresentados os conceitos e desenvolvimento teórico de ambas e as principais linhas de argumentação a favor e contra a afirmação de que
Penrose é uma autora canônica para a VBR. O
que se pode concluir é que parte do debate existe
pela dificuldade de tratamento da VBR enquanto
teoria, o que pode estar relacionado à necessidade de amadurecimento teórico, como afirmam
autores como Rugman e Verbeke (2002) e Lockett (2005). Como esta é uma teoria nascida no
meio dos anos 1980 e difundida a partir da década seguinte, muitos conceitos ainda são objeto
de debate, prejudicando a consistência metodológica, o que dificulta análises da real influência
de Penrose. Apesar disso, é evidente a diferença
de natureza entre as teorias, como Foss (1998)
pontua, já que Penrose é uma crítica direta das
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noções estáticas e de equilíbrio utilizadas pela
VBR. Este fato não é necessariamente impeditivo à qualificação da autora como influenciadora,
porém coloca em questão a narrativa de que é a
referência canônica e fortalece a argumentação
de Rugman e Verbeke (2002) de que sua influência seria indireta e percebida nos conceitos de
firma, efeito Penrose, e de recursos.

mente, existem influências de Penrose na VBR
que não podem ser negadas, não importando se
a autora é o centro de onde a teoria se desenvolveu. Com a inauguração da firma organizacional
a partir do conceito de recursos e a determinação
do limite ao crescimento em sua taxa, Penrose abriu o caminho para o desenvolvimento do
campo do gerenciamento estratégico.

Outro problema é que a inconsistência
metodológica de classificação na HPE influencia os trabalhos sobre a contribuição de Penrose. Usando Lockett (2005) como exemplo, ele
utiliza a divisão de Barney (2001) e mantém
análises dinâmicas e estáticas como linhas diferentes da mesma teoria, influenciando a conclusão que Penrose contribuiu e inaugurou a VBR,
principalmente por conta das teorias dinâmicas.
Diferentemente, Foss (1998) considera as análises estáticas e dinâmicas como teorias separadas.
Sendo a VBR estática, conclui que a influência
de Penrose é muito menor que a verificada por
Lockett (2005). A participação de Penrose em
teorias dinâmicas é mais aceita e, portanto, tirá-las do escopo de análise influencia os resultados.
Está demonstrado que o impacto de Penrose na
VBR é realmente um debate em aberto, fazendo
com que o resultado varie de acordo com a literatura levantada para revisão. Porém, colocando as
análises na mesma base e analisando a VBR estática, ganha força o argumento que Penrose contribuiu menos do que lhe dão crédito, ainda que
Pitelis (2004) acrescente alguns conceitos antes
desconsiderados como influência. Ela teria sido
canônica para as análises dinâmicas posteriores.

Pode-se enxergar mais claramente o
pioneirismo da autora em determinadas teorias,
como as Capacitações Dinâmicas, mas independentemente de ser indireta ou fundamental para
ramos específicos, a importância de Penrose fica
evidente no desenvolvimento da área como um
todo. Considerando que a autora ficou à margem
dos estudos teóricos de HPE por muitos anos por
conta da dominância neoclássica, e que influenciou toda uma área de pesquisa – ainda que não
uniformemente – este reconhecimento é uma
conquista para ela e todos os autores alternativos
ao programa de pesquisa neoclássico.

A continuação desta análise requer maior
uniformidade metodológica entre os autores e intérpretes da VBR. É necessário um consenso que
defina se a teoria abrange análises dinâmicas. O
passar do tempo contribuirá para que as divergências e ambiguidades conceituais possam ser
sanadas ou mais documentadas. Independente150
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