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Introdução 
• Transferência de renda para exterior 

 ganhos de monopólio  Portugal 

• Restrição às atividades econômicas 
 tributação e legislação 

• Quase inexistência de sistema educacional desde 
a expulsão dos jesuítas 
 difusão de ideias liberais e iluministas 

• Cresce o conflito entre coloniais e Coroa 
   tensões e reajustamento das normas 

• Vulnerabilidade externa 
 concentração da renda em poucos produtos 

 



Salvador 
• Abastecimento: cotidiano 

 Celeiro público em 1785: governo da capitania 

• Conflitos 
 gado: venda tabelada (preço) aos marchantes 

registrados 

 farinha: obrigatoriedade de cultivo e local da venda 

 imposição de pesos e medidas 

 tributação excessiva  

• Reclamações sobre a falta de gêneros  
Câmara, apela a Rainha em 1797 
 pressão por flexibilização das restrições 

• Revolta dos Alfaiates em 1798-99 

• Maior liberdade econômica 



Rodrigues de Brito - 1807 

• desembargador na Bahia 

• Resposta à indagação do governador 

• Libelo contra o colonialismo antes da chegada 

da corte 

• Crítica à política da metrópole 

 entraves, impostos, controles, limitações e proibições 

“tolher aos lavradores a liberdade de vender os seus 

gêneros no lugar em que tem maior valor, é o mesmo 

que roubar-lhe uma porção desse valor.”  

 



Causa opressiva a lavoura? 
“... Pelos princípios da divisão do trabalho desenvolvidos por 

Smith ...”  p. 55 

“Em geral todas as vezes que a administração pública se 
intromete a prescrever aos cidadãos o emprego, que eles 
hão de fazer de suas terras, braços e capitais, ela 
desarranja o equilíbrio, e natural distribuição daqueles 
agentes da produção das riquezas, cujo uso ninguém 
pode melhor dirigir que o próprio dono, que é nisso o mais 
interessado...” 

“... não gozam mais liberdade os nossos lavradores, porque 
lhes é proibida a fundação de fábricas, alambiques, 
armações de pescar e engenhos de açúcar, sem licenças 
pendentes de certos requisitos e formalidades 
dispendiosas.” p. 56 

“Aqueles mesmos frutos ... não podem por eles ser vendidos 
livremente na cidade, vila ou lugar, que lhe agrada...” 



Críticas de Manuel Ferreira da 

Câmara 

“Sustento para cima de 250 pessoas, custa-me 

semanalmente o seu sustento, segundo os 

preços atuais da farinha, de 36 a 40 mil réis; e 

não planto um só pé de mandioca, para não cair 

no absurdo de renunciar a melhor cultura do 

país pela pior que nele há, e para não obstar a 

uma por outra cultura, e complicar trabalhos de 

natureza diferente; e sempre desembolso o 

necessário para o pão da minha família, quando 

ele está caro...” p.156 



Críticas à economia colonial 
• Falta de liberdades: limitação à escolha 

 intermediários  monopolistas 

 limitação aos comerciantes: fiança do gado 

• Falta de facilidades: incentivos 
 transportes: estradas, pontes 

 uniformidade de medidas: peso, volume, área 

 saúde pública: reduzir a mortalidade 

 bancos: escassez de crédito e a iliquidez, bolsa 

 justiça e polícia falha, cara e morosa  

• Falta de instruções 
“todas as pessoas de ambos os sexos saibam ler, 

escrever e contar ... Liberdade de pensar, e publicar os 
pensamentos por todos os meios conhecidos, 
principalmente a imprensa.” p. 132 



Escravidão 

• Rodrigues de Brito não é contra a escravidão, 

mas: 

“O trabalho só é ricamente produtivo, onde quem 

trabalha colhe os frutos.” p. 99 

Uma parte da população vive a custas dos cativos 

Liberdade: eliminar a inércia fatal 

  mais úteis + produtivos 

• JJ Cunha Azeredo Coutinho final XVIII 

Defesa da escravidão e do tráfico 

Adaptação a realidade americana 



Visconde de Cairu 1756-1835 

• José da Silva Lisboa: nasceu em Salvador 

• Difusão da economia política - Smith 

 Princípios de economia política 1804 

 Cátedra de Economia Política no Brasil 1808 

 primeiro livro impresso no Brasil: Observações sobre 

o comércio franco no Brasil 1808-9 

• Mesa de Inspeção da Bahia em 1808 

• Furtado (cap. XVIII): Cairu X Hamilton  

 “deixai entrar, deixai passar, deixai vender” 

• Perspectiva da saída do sistema colonial 



Franqueza da indústria: 1810 
• Liberdade industrial  

 contra as restrições coloniais - exclusivo 

• Falta de proteção à indústria  não privilégios 
“havendo aqui muito menos braços a empregar e mais 

terras a cultivar.” 

 “invedável contrabando” – estrutural no século XVIII 

• Há espaço para indústria na ordem natural 
“mercadorias muito volumosas e que não são de preço 

assaz considerável para suportar as despesas de frete, 
podem ser feitas no país e vendidas a melhor 
mercado.”  

“indústria rural” “manufaturas vulgares”  panos de algodão 

• Indústrias estratégicas merecem favores:  
“indispensáveis à segurança e defesa do Estado” 

 



Abertura dos portos: jan. 1808 
“Tirados os obstáculos à direta comunicação com os povos 

industriosos, opulentos e instruídos; abertas todas as fontes 
do comércio exterior e interior; desobstruídos todos os 
canais da circulação (permanecendo unicamente as 
restrições indispensáveis à segurança, renda, saúde, 
moralidade e fé pública); podendo, em conseqüência, entrar 
para o Brasil todos os capitais estrangeiros debaixo de 
quaisquer formas com as artes e ciências que lhe são 
companheiras; sendo livre a cada um trabalhar e empregar 
seus fundos no que melhor souber e puder, dispondo de sua 
propriedade como bem entender, contanto que não viole as 
leis e pague os impostos legítimos, nenhuma produção de 
natureza se deixará de inquirir e aproveitar; nenhum fruto de 
trabalho produtivo ser perdido ou desfalcado de seu valor e 
todos os espíritos se excitarão pelo próprio interesse a 
elevar a prosperidade nacional ao maior grau de que é 
suscetível.” (Cairu, 1810, p. 210). 

Após 1814, abertura a todas nações 





Manual de Política Ortodoxa: 1832 

• “Todo governo é organização de poder a fim de se reger o 
povo em paz  e justiça, protegendo suas indústrias 
honestas e deixando a cada indivíduo seguir suas 
naturais inclinações para os empregos do bem comum e 
trocar por ajustes os frutos dos respectivos trabalhos. 
Porém, em tudo deve haver justo meio entre os extremos 
de governar muito e governar nada, ainda em objeto de 
mera economia política. Nos antigos governos era 
censurado e censurável o ver-se, quase tudo, a mão da 
autoridade. Mas não convém, sem modificações, adotar o 
aforismo que tanto agora se proclama: deixai passar – 
deixai fazer.” (Cairu, 1975, p. 20) 

• “Ninguém mais do que eu ama a racional e varonil 
liberdade política e econômica; mas sempre a considero 
subordinada ao interesse nacional ...” (Cairu, no senado). 



A corte no Brasil 

Linhares, 3 

Jurandir Malerba 

 



A corte no exílio 

• Portugal entre duas grandes potências 
 neutralidade cada vez mais complicada 

• Decisão difícil: Titubeio de D. João 

• Fuga ou saída estratégica? 

• Chegada da corte: março 1808 
 D. Maria I e o príncipe regente D. João 

• Crescimento da cidade do Rio  
 capital do vice-reinado do Brasil em 1763 

 centro do comércio do Centro-Sul e Atlântico 

 população de quase 50 mil no início do século XIX 



Choque Keynesiano 

• Família real e mais de dez mil pessoas 
 pressão sobre a oferta de bens e preços 

• Metade do meio circulante português: Tesouro 

 Até a biblioteca real: 14 mil volumes 

• Chegada de estrangeiros: 4.234 em 1808-21 

• Portugueses mais ricos, nobres, burocratas 

• Rio transforma-se numa cidade portuguesa 

• Inversão: colônia virou metrópole 
 Portugal perdeu o exclusivo comércio mais direto 

 Reino Unido em 1815 





Medidas iniciais  

• Problema imediato de abastecimento 
 alimentos, moradia, água, saneamento, transporte 

 animais de SP  RJ: 7.663 em 1806 13.409 em 1810 

 cozinha real consumia 15.406 aves num mês 

• Acomodação da corte na cidade 

• Financiamento 
 doações $ ou não em troca de honras e privilégios 

 tributação de embarcações e contribuições 

 décima urbana sobre os imóveis 

• Urbanização e serviços: escravos 
 água, ruas, pontes, limpeza, abastecimento etc. 

• Abertura dos portos as nações amigas em 1808 



Medidas - I 
• Ensino superior  

 Escola de Cirurgia da Bahia 1808, Belas-Artes 1816 

• Imprensa régia em 1808 
 Gazeta do Rio de Janeiro 

• Jardim botânico 1811 
 introdução de novas culturas: cana caiena 

• Poder centralizado e fiscalidade maior 
 redução do poder das Câmaras municipais 

• Transplante de tribunais, conselhos, intendência 

• Junta comercial, academias militares 

• Justiça centralizada: + juízes de fora 





Imprensa antes de 1808 
Relação da Entrada que fez (…) D. Fr. Antonio do Desterro Malheyro 

Bispo do Rio de Janeiro em o primeiro dia deste presente ano de 
1747(…) / composta pelo doutor Luiz Antonio Rosado da Cunha, Juiz 
de Fóra, e Provedor dos defuntos, e ausentes, Capela, e Resíduos do 
Rio de Janeiro, impressa no Rio de Janeiro, em 1747, na Segunda 
Oficina de Antonio Isidoro da Fonseca, (…)  

 

Com licenças do Senhor Bispo e com utilização dos caracteres da 
fundição de Villeneuve, introduzidos em 1732, sob o patrocínio de D. 
João V e da Real Academia da História. Perante o atraso de 
implantação da tipografia em terras brasileiras, em relação às 
colónias espanholas e inglesa nas Américas (México, 1539; Perú, 
1584; E. Unidos, 1638; Argentina, 1705; Cuba, 1707), permanece o 
desconhecimento da existência de tipografias anteriores a 1747, 
contrastando com as de Goa, Macau e Japão, implantadas desde o 
século XVI sob o patrocínio real, eclesiástico ou meramente 
individual.  

Data de 10 de Maio de 1747 a ordem régia de D. João V no qual manda 
executar o seqüestro de todas as letras de imprensa que se encontrassem no 
estado do Brasil, inviabilizando quaisquer licenças. 
 



Medidas – II 
• Nova proibição da circulação de ouro-pó 1808 

 permissão aos ourives em 1815 

• Tratados com a Inglaterra 
 Comércio e Navegação 1810 

   tarifas de 15% GBR, 16% PORT e 55% outros 

 Em 1818 PORT = GBR = 15% 

• Abolição do tráfico de escravos ao norte do 
Equador em 1815 e efetivo em 1817 
 pressão inglesa: apreensões de navios 

• Exploração do ferro  
 MG em 1809 e Sorocaba 1818 

• Intervenções externas 
 Tomada da Guiana francesa 1809-17 

 intervenção contra revolucionária 1817 



Tratado de 1810 e 1815 



Tratado 

de 1815 



Instituições de crédito 
• Atraso português 

 Banco da Inglaterra – 1694 

 Banco de Amsterdã - 1609 

• Banco do Brasil –  1808 a 1833 
Subscrição das ações demorada de 1809 a 1817 

  1.200 contos de réis  

Funções de emissão e depósito 

• Falência em 1829  pressão dos déficits 
 moedas de cobre falsas 

• Criação de outros bancos 
 Caixa Econômica da Bahia – 1834 

 Banco Comercial do Rio de Janeiro – 1838 (Ratton) 



Ação do BB 



Bilhetes do Banco do Brasil - 1810 

Tesouro Nacional em 1828 

BB em 1829 

Troco do cobre em 1833 





Formação do Estado Brasileiro 

• Maior estruturação do Estado no Brasil 

• Crescimento econômico brasileiro 
 sem PIB, exportações crescentes e tráfico 

 porto: 700 navios em 1807  5 mil em 1808 

• Fim dos conflitos europeus 1815 
 Aclamação de D. João VI em 1818 

• Conflito entre os interesses portugueses e 
brasileiros 

• Revolução Pernambucana – 1817 
 Independência, República e igualdade, nacionalismo 

• Retorno de D. João só em 1821: Cortes 
 limpando o cofre do BB: reservas em ouro e moedas  





Crescimento no século XIX 
Exportações e importações em mil libras esterlinas 



Independência 
• 14 de agosto de 1822 ao corpo diplomático acreditado no 

Rio, José Bonifácio explicou a posição do Brasil: "Tendo o 
Brasil, que se considera tão livre quanto o reino de 
Portugal, sacudido o jugo da sujeição e da inferioridade 
com que o reino irmão o pretendia escravizar, e passando 
a proclamar solenemente a sua independência e a exigir 
uma assembléia legislativa dentro do seu próprio território, 
com as mesmas atribuições que a de Lisboa…"  

• E escreveu a D. Pedro: "O dado está lançado e de 
Portugal não temos a esperar senão escravidão e 
horrores. Venha V.A. quanto antes e decida-se, porque 
irresoluções e medidas d'água morna, à vista desse 
contrário que não nos poupa, para nada servem e um 
momento perdido é uma desgraça". Com sua carta 
seguiram cartas de D. Leopoldina, incitando o marido ao 
gesto, uma de Antônio Carlos, outra do inglês Neville 
Chamberlain.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain


Unidade territorial 
• Risco de fragmentação do território 

• Língua não explica unidade ≠ Am. Espanhola 

• Ligação efetiva econômica e migrações 

• Esforço na consolidação do país unido 
– Províncias submissas a Portugal: PA, MA, PB, BA 

– Príncipe regente: RJ, SP e depois MG 

– Republicanas: PE, RS 

• Retração do comércio com Portugal 
 Inglaterra grande parceira comercial 

• Exportações / PIB estimativa de 16% - Leff 
 Jamaica e Guiana britânica: 41,4% e 56% em 1832 

 mercado interno mais importante no Brasil 





Afirmação do país independente 

• Situação crítica das finanças do país 

• Empréstimos e reconhecimento da GBR 
 1824 primeiros de 4 milhões £ 

• Indenização de Portugal: 2 milhões de £ 

• Concessões a Grã-Bretanha 
 tarifas de 15% renovadas por 15 anos a partir de 1827 

 pressão por abolição do tráfico de escravos  Lei 

 3 empresas de mineração de ouro em MG 

• Desvalorização cambial 

• Financiamento monetário: quebra do BB 
 perda de reservas e emissão sem lastro 

• Financiamento com apólices públicas 
 





Taxa de câmbio nominal - libra 





Dívida da lei de 

1827    



Meio circulante complexo 

• circulavam 
 moedas metálicas de ouro, prata e cobre (falsas) 

 notas do BB e do Tesouro (troco do cobre) 

 regiões mineiras até ouro em pó 

• Valores distintos em 1829 (Cavalcanti) 
Moedas de cobre   +40% sobre as notas do BB 

Moedas de prata  +110% sobre as notas do BB 

Moedas de ouro   +190% sobre as notas do BB 

• Desconfiança do papel emitido 

• Caixa de amortização de 1827 
 emissão de títulos e pagamento de juros 

• Fim das restrições aos juros em 1810 e 1832 



Rui Barbosa fala do 1º reinado 

 (1891, vol. XVIII, t. I, p. 183) 

Mauá em 1860  

Sobre o câmbio 



Educação  
• Constituição de 1824: direito de todos a educação 

elementar a todos de forma gratuita 

• Decreto de 1827  D. Pedro I criou o Ensino Elementar 
no Brasil. Pelo decreto, "todas as cidades, vilas e 
lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras".  

• O decreto abarcava:  

 descentralização do ensino, o salário dos professores, 
as matérias básicas que todos os alunos deveriam 
aprender e até como os professores deveriam ser 
contratados  

• Faculdades de direito em São Paulo e Pernambuco 

• Descentralização da educação 

 resultado alfabetização de 15,8% em 1872 



Sistema eleitoral: Graham 

• Eleições nacionais a partir de 1821 

• Votação indireta na Assembleia 

Constituinte de 1824 

• Hierarquia eleitoral 

 lista de votantes qualificados (apoio do Padre) 

• Constituição de 1824: voto censitário 

• Ter renda líquida mínima para ser votante e 

mais para ser eleitor 

• Restrição para pressionar o Estado 

 

 

 

 



Período Regencial 
• Mudança política:  

 abdicação  Regência: garantir a soberania nacional 

• período tumultuado: revoltas 
 liberais “exaltados”, moderados e restauradores 

 maior autonomia para as províncias 

• estrutura fiscal centralizada:  
 Tesouro 1831 e Ato adicional 1834 

 Reformulação da política alfandegária de 22/06/1836 

• centralização conservadora saquarema: maioridade 1840 

• Tarifa Alves Branco de 1844  reduzir o déficit público 
 elevação das tarifas de 15% para 25-30% ad valorem até 1860 e 

depois 35-40% e chegando até a quase 50% no final do Império 

• Importância do imposto de importação na receita do 
governo 







BRASIL x SUL dos EUA 

Furtado, 18-19 

Richard Graham,EE 1983 



Por que o Brasil  não  se  industrializou? 

• EUA: protecionismo de Alexander Hamilton 
 tarifas de tecidos de algodão: 5% 1789, 17,5% 1808 

• Interesse  interno: peq. agricultor e comerciante urbano 

• colônia de povoamento: 
 doação de terras: mesmo no Sul 

 mercado interno e comércio com Antilhas 

 incentivo metropolitano a indústria do ferro 

 construção naval  marinha mercante 

• Brasil: liberal 
 não havia comerciantes locais, mas + exportadores 

 técnica de produção pouco disponível  em Portugal 

 mercado interno limitado, disperso e declinante 1800-50 







Sul dos EUA e Brasil semelhanças 

• Escravidão: sul EUA x vale do Paraíba 

• Pontos em comum: 
 dependência  de primários: um único produto  

         algodão mais de 50% em 1820 e  café em 1850 

 plantation escravista: grande propriedade 

 preços favoráveis no mercado internacional 

 + parcela da população nem senhores ou escravos 

 menor capital humano 

 industrialização fraca 

 dinâmica de expansão 

 fonte de capital externo importante: seguro 



Divergências: geografia - I 

• Geografia mais favorável ao Sul 
 Serra do mar e rios que correm para dentro 

• Sistema de transportes 
 navegação fluvial: Mississipi 

 estradas mais eficientes 

 ferrovias 1860  176 km BRA e 14.750 km EUA 

   1880  3.412 km BRA e 23.779 km  EUA 

• Técnicas agrícolas 
 arado, roçadeiras, cultivadores, grades etc. 

 fertilizantes químicos, guano, potássio e cal 

 rotação de cultura e curva de nível 

 publicações e alfabetização 



Divergências: capital humano - II 

• Capital humano 
 Alfabetização: sul EUA 79,7% e 21% BRA 

• Industrialização 
 fusos: sul EUA 290 mil 1860, BRA 66 mil 

 emprego de escravos na indústria do sul 

  5% do total, alugados e qualificados 

• Escravidão 
 mais escravos no sul EUA: 4 milhões 1860 e 1,5 

milhões no BRA em 1872 

 % população escrava: sul EUA 32,1% e BRA 15,2% 

• Geração de renda 
 Exportações de algodão/café: 8 1826, 4,6 1850 e 5,3 1860 



Divergências: renda - III 

• Riqueza maior  investimentos em outros 
setores: ferrovias, navios, indústria e aquisição 
de bens de capital 

• Distribuição de renda e riqueza 
 melhor distribuição no sul dos EUA 

 grande número de pequenos escravistas e não 

• Mercado de capitais 
 taxa de juros de 8% no sul EUA e 8-12% BRA 

 maior dificuldade de mobilizar capital no BRA 

 menor número de bancos e investimentos ingleses 





Williamson (2010) 





Comércio e suas vias 

• Condições econômicas e geográficas 

• Sistema de comunicação - MAPA 

• Marítima e fluvial X Terrestre 

 Litoral é espinha dorsal das comunicações 

 Máquina a vapor: navegação por cabotagem 

• Tendências contrárias 

 Minas Gerais: mineração  diversificação 

 Ferrovias 









Comércio Brasileiro por classes 

• Antes da ferrovia: Sebastião Soares 

• Dimensão relativa – 1863-64 

 Marítimo: Importações  124 mil contos 

        Exportações  131 mil contos 

        Cabotagem  101 mil contos 

 Terrestre: Interior     18 mil contos 









Mercados 

• Grandes centros comerciais nos portos 

– Salvador   ─ Belém  

– Recife    ─ São Luís 

– Rio de Janeiro 

• Interior: dispersão da pecuária pelos sertões 

• Minas: decadência do ouro abastecimento 

• Formação de um mercado nacional 

 integração dos centros regionais: cabotagem 



Rio de Janeiro: início do XIX 



Casas comerciais e industriais 

• Mercados – 1863-64 - Sebastião Soares 

• Quase 43 mil casas, ou seja 1 para 23 habitantes 

   Brasil:  58,8% nacionais  

     31,7% portugueses 

Províncias:    9,5% demais estrangeiros 

 29,3% no RJ, na cidade portugueses > nacionais 

 13,1% em MG 

 10,8% em SP 

   8,9% na BA e RS 

   6,7% em PE 



Município da corte: 1863-64 
• 7.224 casas comerciais, fabris e industriais 

 81,0% estrangeiras 

• Classificação das casas: 
 Instituição bancária                11 

 Trapiche         19 

 Importação e Exportação     330 

 Negócio por atacado      445 

 Negócio diversos      802 

 Loja de fazenda a varejo     327 

 Loja de ferragens      105 

 Loja de miudezas de armarinho    152 

 Molhado a varejo (tabernas)  1.062 

 Fábricas e oficinas diversas  3.971 



Produtos 

• Nacionais ─ Agrícolas 
Gado (carnes, couros, sebo), fumo, algodão, tecidos, 

cereais, aguardente e farinha de mandioca 

• Importados – 1854-55 
 Bebidas alcoólicas: vinho > licores e cerveja 

 Alimentos: farinha de trigo > peixes em conserva, 
  carne salgada, manteiga,sal 

 Tecidos: algodão, lã, linho, seda > roupas 

 chapéus > calçados, couros, papel e pólvora 

 ferragens e cutelaria 

 jóias, louça, vidros > máquinas 

• Homens: escravos da África 





Comércio volante 

• Ambulantes e mascates 

 caixeiros 

 quitandeiras – viajantes estrangeiros: Debret 

• Longa distância 

 Comércio de animais 

   Boiadas 

   Mulas: feira em Sorocaba 

   Porcos e até galinhas 

 Tropas: crescimento no século XVIII 



Comércio fixo 

• Taberna / venda / Pouso 

 molhados da terra 

 bebidas: aguardente 

• Mercados municipais 

 alimentos 

• Lojistas 

 fazendas secas: tecidos importados 

 armarinho, ferragens, boticas etc. 



Pouso 

Tropa 

Venda  

Rugendas e 

Debret 

Início do  XIX 



Novas Instituições de crédito  

• 2º Banco do Brasil – 1851  

 privado: Mauá – capital de 10 mil contos 

 1853: fusão com o comercial   3º BB 

• Pluralidade de emissões privadas 1857-63 

• Ambiente institucional favorável em 1850 

 sociedades anônimas 

 responsabilidade limitada 

 criação de bancos e ferrovias 



Banco do Brasil   Banco da Bahia     Banco do Brasil 

Banco Comercial da Bahia   Banco do Rio Grande do Sul 



Ferrovias: ações SP em 1860 



Caixa econômica 

• Lei dos entraves - 1860 

 Restrição à emissão e as sociedades 

• 1861: decreto de criação da Caixa 
“A Caixa Econômica estabelecida na Cidade do Rio de 

Janeiro tem por fim receber a juro de 6%, as 
pequenas economias das classes menos abastadas, 
e de assegurar, sob garantia do Governo Imperial, a 
fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte” 

 “As quantias depositadas na Caixa Econômica, e 
 remetidas diariamente ao Tesouro são por este 
 garantidas ao depositante” 



Caderneta de escravos 

1882 



Crédito especializado - I 
• Monte socorro - 1861 

 Penhor: prazo máximo de 9 meses 

• Caixas filiais nas províncias 

• Bancos Ingleses 

 Início em 1863: câmbio 

• Crescimento dos bancos estrangeiros 

 ferrovias, descontos comerciais 

 45% dos depósitos bancários no RJ em 1901 

 credibilidade maior dos residentes 



Crédito especializado -II 

• Crédito real: rural e urbano 

 Legislação hipotecária - 1864 

 Carteira de crédito agrícola do BB – 1866 

 Governo incentiva a aplicação de até 25 mil contos 

 Garantia: terras e escravos até 1883 

• Banco de crédito real e engenhos centrais  

1875: Garantia de juros de 5%  

Primeiros a partir de 1882: Império e SP 



Banco de Crédito Real 



Apólices públicas em 1890 



Tesouro nacional:  

único emissor de 1866 a 1889 

1874 



Base monetária e M1: nominal 



Taxa de câmbio nominal 



Inflação no Brasil - Lobo 



Apólices públicas 

• Títulos públicos 

 juros de 5%, 6%, cotados no mercado 

• Apólices ouro de 1868 

• Dívida pública em 1876:  

 Externa  185.141 contos de réis 

 Interna  293.740 contos de réis 

 Papel-moeda 149.400 contos de réis 

 Depósitos (orfãos)   32.733 contos de réis 



Apólices de 1868 e 1870 



Apólice de 1886 



Apólices provinciais 



Café no Brasil 

Furtado, XX 

Edmar Bacha, 150 anos de café 

Delfim, Problema do café 



Brasil era café e o café era 

Brasil na segunda metade do XIX 

• Transformação da economia após 1850 

 letargia desde o declínio da mineração 1770? 

 progresso local e efêmero: falsa euforia no MA 

 mercado interno depende das exportações 

• Como incrementar as exportações?  

 Açúcar: concorrência forte nas Antilhas e de beterraba 

na Europa 

 Algodão: concorrência do Sul dos EUA 

   Melhores produtividades e menores fretes 

 Fumo, couros e arroz mercados reduzidos: - aumento 





Produto novo: café 

• Crescimento da demanda mundial 

 crescimento maior do que o PIB 

 elasticidade renda elevada 

 crescimento da renda mundial 

 melhoria dos transportes: vapor e casco de ferro 

 EUA: grande mercado e mais dinâmico 

   40% das importações em 1880 

 Europa continental: ALE, FRA, Escandinávia  

   e países baixos 

• Concorrência com o chá  

 Perda da Inglaterra no início do XIX 





Oferta: ciclos do café 

• Características do cultivo: 

 cultura permanente 

 custos fixos: 75% - século XIX 

 início da produção com 4 anos e auge +- 10 

• Defasagem entre o momento do plantio e 
colheita   ajustes lentos 

• variação das colheitas de ano para outro 

• Irregularidade da produção e demanda 
constante  oscilação de preços 

 



Preço do café em francos 



Desajustes do mercado 

• Safras boas   Preços  estoques + 

 oligopsônio por grandes firmas estrangeiras 

 1921: 10 a 12 compradores 

• maiores desajustes do mercado: 

• Revolução haitiana em 1791 

 produção mundial: 1,2 milhões de sacas 

 Haiti: 650 mil   preços 

• Resposta de outros países 

 Antilhas e Guiana  Brasil e Índias holandesa 



Introdução do café no Brasil 

• Sargento Mor Francisco de Mello Palheta 

 tarefa secreta: sementes na Guiana 1727 

• 1736-41: chegaram 1.354 @ a Lisboa 

• 1750: Pará exportou 5 mil @  

 = consumo português 

• 1775: PA e MA exportação de 8,5 mil @ 

 estagnação da produção no Norte  BA 

• 1790: RJ exportou 470 @ 

 cultivo no município: Lagoa, Tijuca e Gávea 



Expansão cafeeira 

• 1800: exportação 
 PA 4.903 @, BA 5.193 e RJ 41.582  

• Exportação brasileira 
 1820         0,5 milhão de @ 

 1830   quase 2 milhões de @ 

 1840         5 milhões de @ 

• Brasil maior produtor mundial na década de 
1820 

• Café o principal produto de exportação em 1830 
 18% em 1821-30  40% de 1830-50 









Produção por países (1910-14) 





Gestação da economia cafeeira 

1825-1875 
• Empresa cafeeira X açucareira 

– Emprego de escravos semelhantes 

• Pequenos cafeicultores com poucos escravos 

– menor grau de capitalização 

– maior uso do fator terra 

– menor reposição monetária 

• nova classe empresarial:  

espírito comercial: experiência antiga 

ligação com a corte: participação no Estado 







Crescimento dos preços  

• tendência crescente de 1840 a 1890 

• problemas de oferta Holandeses e Brasil 
 pragas e restrições à expansão em novas áreas  

problemas de trabalho e transporte 

• Nova onda de expansão em SP e MG na década  
de 1870 
 avanço da ferrovia e imigração 

 entrada de largas áreas na produção 1890 

 retração dos preços de 1896 a 1902 

 Brasil responde por 75% da oferta mundial 

• Encilhamento: + crédito e desvalorização cambial 
 









Fonte: Milliet, Lima, Censo de 1920 e 60, Almada. 

 

Produção de café por Estado em mil sacas
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Preço do café em dólares 


