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What we need in Brazil, therefore, is a large class of 
small planters, tradesmen, mechanics, etc., who will be 

proprietors and taxpayers, and who will be deeply 
interested in the protection of life and property, bridges, 
etc., and the intelligent development of agricultures and 
skilled industries. Agricultural credit institutions, created 

for the relief-of embarrassed planters, will never 
accomplish this result.  

 

JORNAL “RIO NEWS” , 15 DE JANEIRO DE 1888 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar a análise da mais famosa crise especulativa 

brasileira à luz das crises típicas descritas por Kindleberger (2013). O Encilhamento, 

crise especulativa ocorrida em fins do século XIX, marcou profundamente o cenário 

econômico brasileiro. Seu legado inclui a inanição do mercado de capitais brasileiro 

por 70 anos, assim como uma relevante contribuição positiva para o processo de 

industrialização brasileiro.  O Encilhamento, apesar de suas idiossincrasias, foi uma 

bolha especulativa e, como tal, passou por fases clássicas. Esse documento fará 

análise dos antecedentes do Encilhamento, sua dinâmica e legados. Outrossim, o 

trabalho realizará classificação das etapas do Encilhamento às fases de crises 

típicas descritas por Kindleberger. 

 

Palavras Chave: Encilhamento. Bolhas Especulativas. História do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the most famous Brazilian speculative crisis in the light of 

the typical crises described by Kindleberger (2013). Encilhamento, a speculative 

crisis that occurred at the end of the 19th century, profoundly marked the Brazilian 

economic scenario. Its legacy includes starvation of the Brazilian capital market for 

70 years, as well as a relevant positive contribution to the Brazilian industrialization 

process. Encilhamento, despite its idiosyncrasies, was a speculative bubble and, as 

such, went through classical phases. The document will analyze the antecedents of 

Encilhamento, its dynamics and legacies. Furthermore, the work will classify the  

stages of Encilhamento linked to the typical crisis phases described by Kindleberger. 

 

Key Words: Brazilian Encilhamento. Speculative Bubbles. History of Brazil.  
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1 – DINÂMICA DAS BOLHAS 

1.1 – INTRODUÇÃO 

 Tulipomania, South Sea Buble, Encilhamento, Crash de 1929 e Bolha da 

internet. Essas bolhas se referem a fenômenos especulativos que envolvem de 

tulipas a empresas de internet, passando por navegação e colapso de bolsa de 

valores. 

 Analisados como eventos históricos, tais fenômenos são únicos. Afinal, qual 

semelhança poderia haver entre a Holanda do século XVII, o Brasil imperial em fins 

do século XIX e empresas ponto com nos anos 2000?   Apesar de haver a convicção 

de que aquele que não conhece a própria história está fadado a repeti-la, não é a 

missão dos historiadores identificar padrões.  

 A bolha surgida nos estertores do Império e aurora da República, cujo 

principal palco era a praça do Rio de Janeiro, fica conhecida como “Encilhamento”. 

Tal termo deriva do Turfe, esporte preferido dos cariocas na virada do século XIX. O 

encilhamento é o local no hipódromo onde os cavalos eram preparados e onde os 

apostadores buscavam informações dos melhores palpites para os páreos do dia. 

Também era o local onde os conchavos eram arquitetados.   

 O Encilhamento é provavelmente a mais grave crise especulativa da história 

do Brasil e trouxe um legado duradouro para o país. Enquanto foi o responsável por 

atrofiar o mercado de capitais do Brasil por cerca de 70 anos, prestou relevante 

contribuição ao processo de industrialização do país. 

 À economia se propõe a missão de identificar padrões e fenômenos genéricos 

e cíclicos. E é por isso que parte da academia e dos economistas investe tempo no 

estudo das bolhas especulativas. Neste sentido, o economista Charles Kindleberger 

publica em 1978 a primeira edição de seu “Manias, Pânicos e Crises”. Devido a sua 

relevância e popularidade, seu livro continuou sendo republicado, com a 7º edição 

publicada em 2015. Kindleberger se torna célebre por sistematizar teoria para 

análise da anatomia de uma crise típica, de um choque até a eventual ação de um 

emprestador de última instância. 

 Ao longo dos últimos séculos, a história econômica mundial foi marcada por 

inúmeras bolhas e, apesar de suas idiossincrasias, apresentam evolução e ciclo de 
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vida bastante semelhantes. O objetivo deste trabalho é analisar o Encilhamento e 

suas particularidades à luz de uma bolha típica conforme Kindleberger.  

1.2 –  AS BOLHAS ESPECULATIVAS  

1.2.1 – Novidade ou deslocamento  

Segundo Kindleberger (2017), os eventos que levam a uma típica bolha 

especulativa podem vir de guerras, revoluções, mudanças imprevistas na política 

monetária ou uma invenção com efeitos amplos e com potencial para promover 

impactos profundos, tais como as ferrovias, eletricidade e a internet. Inovações sem 

precedentes ou sem paralelo com tecnologias atuais, são desprovidas de qualquer 

fundamento para sua precificação. A precificação de ativos é baseada na 

expectativa dos lucros esperados. Sem um parâmetro tangível, a precificação de um 

ativo revolucionário pode apoiar-se somente na euforia. Portanto, tais inovações  

tem  o potencial de gerar choques ao sistema macroeconômico1.  

Novidades que geram choques relevantes ao sistema têm o potencial de 

gerar expectativas de ganhos significativos. Empresas e indivíduos fariam captação 

de empréstimos para financiar a participação em empreendimentos com grande 

potencial de lucro. O otimismo gera uma aceleração econômica que por sua vez 

aumenta ainda mais o otimismo com lucros futuros.  

O choque irá variar de um caso para outro. Nos anos que antecederam o 

crash de 1929 nos EUA, a crise especulativa foi antecedida pelo grande 

deslocamento constituído pela expansão gigantesca na produção de automóveis, 

construção em ritmo acelerado de estradas de rodagem, a capilarização da rede 

elétrica e a explosão do número de linhas telefônicas instaladas nas residências2. 

No Japão dos anos de 1980, o choque que antecedeu a crise imobiliária foi 

uma forte desregulamentação financeira, que autorizou bancos domésticos a tomar 

empréstimos no exterior3. O choque nos EUA dos anos 1990 foi a revolução 

                                                           
1
 Kindleberger (2017) 

2
 Kindleberger (2017) 

3
 Kindleberger (2017) 
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ocasionada pela tecnologia da informação e o forte barateamento dos meios de 

comunicação4.  

Se o choque for suficientemente amplo, as expectativas de lucros aumentam 

em pelo menos um setor da economia5. A valorização notável das ações das 

empresas ponto com no fim dos anos 1990 foi resultado de crescimento de lucros 

corporativos em ritmo muito maior do que a ampliação do PIB6. 

O fato de uma invenção no primeiro momento não ter claro qual o nível mais 

adequado da expectativa frente a seu potencial, pode propiciar o surgimento de uma 

onda especulativa. Tampouco existem subsídios claros para sua adequada 

precificação.  

A adoção de uma tecnologia é seguida por um pico de expectativas infladas 

que pode ser seguido de um claro movimento especulativo. Em um segundo 

momento pode haver um abismo de desilusão que propicia o fim da euforia 

especulativa.  

No entanto, as novas tecnologias não serão abolidas e após o fim do ciclo de 

uma bolha deixarão o abismo da desilusão e atingirão sua maturidade. Tal 

comportamento foi muito nítido com a adoção da internet. A consultoria de 

tecnologia norte-americana Gartner é autora de uma curva que ilustra tal ciclo de 

vida de uma inovação (ver Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 – Curva Gartner de Inovações.  

 

                                                           
4
 Kindleberger (2017) 

5
 Kindleberger (2017) 

6
 Kindleberger (2017) 
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1.2.2 – O feedback positivo   

 O brusco crescimento demandado por bens, ações, commodites, ou qualquer 

ativo alvo de especulação imporá a necessidade de maior capacidade produtiva. Em 

consequência, os preços subirão e a ampliação de lucros atrairá maior número de 

investidores. O aumento de investimentos levará a uma maior taxa de crescimento 

que novamente incitará novos investimentos. Tal mecanismos explica o processo de 

“Feedback Positivo” 7.  

 A continuidade deste processo foi batizada por Adam Smith como 

“negociação em excesso”. A especulação engloba a compra de ativos para revenda 

a preços mais altos, não havendo qualquer preocupação com a receita oriunda de 

tais investimentos. O aumento de preços leva a uma onda de euforia que gera um 

otimismo exagerado sobre o crescimento econômico e incremento dos lucros 

corporativos8.  

 Para os emprestadores, no primeiro momento, as perdas declinam devido à 

valorização dos ativos. Com o aumento contínuo do valor dos ativos, os bancos 

diminuem os requerimentos de empréstimo, reduzem suas margens e acabam por 

facilitar ainda mais o crédito. Em um primeiro momento os empréstimos podem 

aumentar a alavancagem do investidor, no entanto, a contínua valorização do ativo 

pode vir a diminuir os níveis de alavancagem9.  

 É notado uma espécie de efeito manada, o retorno financeiro dos investidores 

atrai novos investidores que não desejam perder a oportunidade de auferir ganhos. 

Situação semelhante pode ser registrada para os provedores de crédito. O receio de 

perder participação para outros bancos faz com que as instituições aumentem seus 

empréstimos.  

 O aumento contínuo no valor dos ativos não pode ser explicado por 

fundamentos econômicos10. Enquanto em relação aos investidores, impera uma 

espécie de “efeito manada”. Novos investidores continuam chegando e não 

percebem que o valor dos ativos eventualmente cairá, e cairá de maneira rápida11.  

 

                                                           
7
 Kindleberger (2017) 

8
 Kindleberger (2017) 

9
 Kindleberger (2017) 

10
 Kindleberger (2017) 

11
 Kindleberger (2017) 
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1.2.3 – O estouro   

Com a continuidade da bolha, a valorização dos ativos continua. Os 

compradores e vendedores estão em equilíbrio, os vendedores oferecem ativos que 

são adquiridos pelos compradores. Enquanto os compradores são mais ávidos para 

comprar do que os vendedores para vender, os valores dos ativos continuam a se 

ampliar12.  

 Se há perda de confiança,  a relação se inverte e vendedores se tornam mais 

ávidos em vender, a queda dos valores do ativo começa. Investidores tomam a 

decisão de vender tais ativos e embolsar o capital. Os preços dos ativos começam a 

cair vertiginosamente. Investidores com alto nível de alavancagem podem ir à 

falência13. 

A perda da confiança pode ser disparada por diversos choques exógenos. 

Decisões de governo podem semear a desconfiança, colheitas recordes podem 

levantar sérias dúvidas sobre a valorização contínua de determinada commodite, 

notícias de fraudes ou até mesmo a notícia da falência de um banco tido como 

sólido. 

E a própria evolução da bolha pode gerar seu estouro, quando o preço do 

ativo fica muito alto em relação ao fluxo de renda subjacente, como a relação preço 

da ação/lucro, imóvel/valor do aluguel, preço da commodite/crescimento esperado 

da demanda e assim em diante. Outro fator endógeno é a eventual desaceleração 

da entrada de novos investidores, que por sua vez faz o preço se estabilizar e gera 

problemas para esquemas de financiamento baseados justamente na continuidade 

da elevação dos preços. 

1.2.4 – O feedback negativo 

 Quando indícios mostram a não sustentabilidade da evolução constante dos 

preços dos ativos, tal situação forçará a substituição do otimismo pela cautela. O 

receio do investidor derruba a expectativa de lucros futuros e força a drástica 

redução ou completa supressão dos investimentos.  A retroalimentação de notícias 

negativa gerará um padrão autossustentável de contrações. O rápido recuo de 

preços pode tornar o valor dos ativos inferior ao nível de endividamento das 

empresas emissoras. Entretanto, parte dos investidores pode continuar a manter tais 

                                                           
12

 Kindleberger (2017) 
13

 Kindleberger (2017) 



15 
 

ativos diante de expectativas frente a uma possível recuperação, ou mesmo tentar 

sustentar os preços com injeção adicional de liquidez ou emissão de dívida. No auge 

da bolha, por um curto período o ativo pode se valorizar novamente via medidas 

artificiais de sustentação. 

 Porém, conforme o preço dos ativos volta a declinar, investidores entendem 

como improvável qualquer recuperação. Em determinados casos esta percepção 

pode ser captada ao longo de semanas ou meses. Em outros casos, como na crise 

do Encilhamento ou na crise de 1929, a falta de fé frente a qualquer recuperação se 

constrói no espaço de poucos dias ou até mesmo horas14.  

 A queda vertiginosa se inicia. Os preços continuam a cair e as falências se 

avolumam. A liquidação torna-se pânico generalizado ao se mostrar nítido que 

poucos ou nenhum investidor será capaz de se desfazer de seus ativos com 

pequeno ou nenhum prejuízo. Por fim, os bancos fecham a torneira do crédito tendo 

como garantia ativos com valor extremamente incerto.  

1.2.5 – O final do pânico   

 Investidores tornam-se insolventes. O crédito assola-se e prejuízos tornam-se 

fato. O estouro da bolha gera um cenário de terra arrasada. O futuro do mercado 

parece estar selado. Aparentemente, nada parece capaz de reverter a situação e dar 

alguma esperança de futuro para investidores, principalmente aos mais 

prejudicados. O mercado é tomado pelo descrédito.  

 Como desfecho, algumas possibilidades marcam o possível futuro do 

mercado. As negociações podem simplesmente serem fechadas. Como mecanismo 

alternativo, pode haver um encerramento das negociações por estarem 

estabelecidos limites sobre os declínios máximos diários dos preços15. Ou pode 

ocorrer a entrada do Estado como comprador ou emprestador de última instância, 

garantindo o preço mínimo para o ativo em questão. 

 É importante destacar a figura do emprestador em última instância.  Tal 

emprestador atua de modo a convencer investidores de que haverá dinheiro 

disponível para atender demandas por moeda. A confiança pode ser restaurada aos 

                                                           
14

 Kindleberger (2017) 
15

 Kindleberger (2017) 
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investidores ao se tornar evidente que o crédito voltará a ser oferecido mais 

abundantemente16.  

 É alvo de debates se um emprestador de última instância, como por exemplo, 

o Banco Central, deva atuar para propiciar liquidez e evitar pânico e declínio de 

preços dos ativos. A certeza de que tal emprestador atuará em momentos de crise 

incentivará fortemente a especulação17. 

 Por sua vez, os defensores da atuação do emprestador de última instância 

entendem que a atuação do emprestador, para além de debelar a crise em questão, 

reduz a probabilidade de uma crise de solvência que evolua para uma séria 

recessão, como é o caso da recessão norte-americana de 2008. À nível 

internacional, não existe governo ou banqueiro apto a atuar como emprestador de 

última instância em crises de caráter internacional18.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Kindleberger (2017) 
17

 Kindleberger (2017) 
18

 Kindleberger (2017) 
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2 - CONTEXTO ECONÔMICO NO FINAL DO SÉCULO XIX 

2.1 – O PALCO 

Há mais de 130 anos, principalmente em seu palco carioca, então capital e 

principal centro econômico do Império do Brasil, um ambiente de euforia, 

entusiasmo e otimismo com o futuro grassava por todas as partes da cidade e 

extratos da sociedade. 

Em 1876, a primeira linha telefônica era instalada no Brasil. Em 1883 a 

primeira usina hidroelétrica era inaugurada e as ferrovias, apesar de não 

constituírem propriamente uma novidade na década de 1880, desbravavam o oeste 

paulista e se multiplicavam por todo o Império. 

Um mundo novo se descortinava, a história era forjada e protagonizada por 

seus ilustres a anônimos personagens. O novo se apresentava e com ele um 

universo de novas oportunidades se abria para o Império e seus súditos.  

Na capital do império, então município neutro ou mais popularmente 

denominado Corte, o comércio de luxo florescia. Itens europeus, principalmente 

ingleses e franceses faziam fervilhar o comércio. Em todos os logradouros do país a 

moda era ser europeu.  

Nos dezoito anos compreendidos entre 1872 e 1890 a população da Corte 

praticamente dobrou, passou dos 274.972 habitantes em 1872 para 522.651 em 

189019, população esta três vezes superior à de São Paulo. O império, por sua vez, 

evolui de aproximadamente 10 milhões de súditos em 1872 para cerca de 14 

milhões em seu último ano20.  

Apesar da imigração europeia que crescia acelerada em fins do século XIX, o 

Brasil era negro. Negros e pardos constituíam metade da população brasileira21. 

Quando da abolição do elemento servil em 13 de maio 1888, mesmo com todas as 

medidas restritivas à escravidão legal que remontavam ao fim do tráfego negreiro 

em 1850, somente na corte 7.488 pessoas ainda eram vitimadas pela situação de 

                                                           
19

 IBGE, Censo Demográfico 1872, 1890,1900,1920,1940,1950,1960,1970,1980,1991,2000 e 2010 
20

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTÁTISCA. Brasil 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro, 2000, 
p.221 
21

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTÁTISCA. Brasil 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro, 2000, 
p.94 
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escravidão. O gráfico 2.1 detalha a distribuição da população escrava pelo Império 

do Brasil. 

 

Gráfico 2.1 – Distribuição da população escrava pelas grandes regiões do país. 

Fonte: https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-povoamento/populacao-escrava-no-brasil.html, visitado em 
19/10/2019 

Em novembro de 1889, o até então convicto monarquista e amigo próximo do 

imperador, Marechal Deodoro da Fonseca, capitaneia o golpe republicano que 

derruba a já decrépita instituição monárquica.  O jurista Ruy Barbosa assume como 

o primeiro ministro da fazenda do período republicano e assim permanece até 1891. 

Sua gestão é marcada pela crise do Encilhamento e o surto inflacionário decorrente 

de políticas “emissionistas”. No entanto, também esteve na pauta do então ministro 

promover políticas de industrialização22. 

2.2 – OS NEGÓCIOS 

Os negócios fervilhavam quando da transição republicana. No entanto, tal 

“fervilhamento” dos negócios precisa ser colocado em perspectiva. 

Comparativamente às facilidades de comunicação da era digital atual, a vida e o 

ritmo dos negócios transcorriam vagarosamente. Uma carta comercial postada em 

                                                           
22

 Carvalho (2004, Pg. 34) 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-povoamento/populacao-escrava-no-brasil.html
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Londres consumia mais de 30 dias para chegar ao seu destinatário no Rio de 

Janeiro23.  

A circulação de notícias interprovincial se dava lentamente. A rede telegráfica 

no país, de reduzida capilaridade principalmente no norte e oeste do Brasil, atrasava 

o ritmo das comunicações. Os principais jornais da corte, com as análises dos 

relevantes temas nacionais e últimas notícias, chegavam com dias de atraso em 

grande parte do território nacional.  

A corte, até então, era o centro decisório do Brasil. O áxis financeiro e político 

convergiam para o Rio de Janeiro. A matriz do Banco do Brasil e dos maiores 

bancos nacionais, bem como a única bolsa de valores nacional, situavam-se na 

corte. O município neutro era a sede e palco único do mercado de capitais da nação 

e o centro financeiro do Brasil. 

A história do mercado de capitais no Rio de Janeiro remonta a Dom João VI24. 

Segundo Carvalho (2014), em 1819 Dom João VI determina a construção de um 

local para “reunião de intermediários e negociantes”, cuja inauguração se dá em 

1820. Em 1821 há ruptura dos negociantes com o governo de João VI e o edifício é 

abandonado. A partir de então os negócios dos comerciantes e corretores livres 

passam a ocorrer ao ar livre, corretores estes apelidados como “zangões”.  

Em 1834 a regência imperial destina edifício para abrigar permanentemente 

os negócios, que até então aconteciam ao ar livre. É fundada nova entidade 

chamada de “Sociedade dos Assinantes da Praça” 25. Em 1843, em documentação 

legal, pela primeira vez é reconhecida a atividade de corretor26. 

É salutar ressaltar que nos primeiros anos da independência, nos 

antecessores das atuais bolsas de valores, então conhecidos como “praças de 

comercio”, não se negociavam ações de empresas abertas, títulos públicos e outros 

documentos. Antes, transacionavam-se principalmente fretes, seguros e 

mercadorias27.  
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Quando da promulgação do código comercial de 1850 não havia a figura do 

pregão, ou seja, hora e local específico para a realização de transações.  

Analogamente à atuação de corretores de imóveis nos dias atuais, um único corretor 

efetuava as transações entre as partes e era responsável pela emissão de certidões 

que comprovavam e davam validade legal à transação28.  

O código comercial do Império detalha o que é a “Praça do Comércio”, elenca 

os seus integrantes e descreve os resultados legais das operações lá realizadas. Em 

1888, com aprovação do conselho de estado, é criada a figura do pregão, onde dois 

corretores, representando partes distintas, realizam a operação em hora e local 

específico.  Em 1897, já após o Encilhamento, um decreto do governo federal adota 

o termo “Bolsa de valores” e descreve a atividades e negócios de uma moderna 

bolsa de valores29. 

À partir de 1889 o Encilhamento irrompe na Bolsa de Valores do Rio de 

Janeiro e o triênio que se segue é marcado por surtos bursáteis na Bolsa30. No 

Gráfico 2.2 é possível observar o valor contábil, em contos de réis, das ações em 

circulação na bolsa em dezembro de 1889. 

Desde o ano de 1886, é esboçada uma onda especulativa na bolsa do Rio 31. 

Tal onda é precedida, na década de 1876 a 1886, de um incremento de 1.067% nas 

movimentações em bolsa e uma elevação de 231% no número de companhias 

listadas 32.  

Em 1890 torna-se evidente o aumento do número de companhias com papeis 

negociados na bolsa. Ato contínuo, registra-se acentuada queda no número de 

companhias listadas a partir de 189133.  

Das companhias listadas, a maior parte permanecia cotada na bolsa no início 

de 190034. Parte destas empresas continuou a exercer suas atividades ao longo das 
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décadas do século XX e algumas se tornaram empresas longevas que lograram 

êxito em permanecer em atividade em pleno século XXI35.  

 

Gráfico 2.2 – Capitalização da Bolsa de Valores em contos de réis em 12/1889 

Fonte: Schulz, John. A crise financeira da Abolição, São Paulo, EDUSP, 2013. Página 161 

Apesar do surto industrial como um de seus efeitos, a bolha especulativa do 

encilhamento promoveu forte choque no mercado de capitais nacional. Companhias 

foram criadas e foram à falência da noite para o dia, fortunas feitas e desfeitas em 

um piscar de olhos, sonhos dilacerados e um profundo e duradouro impacto 

negativo no mercado de capitais brasileiro como seu principal legado. 

Segundo o modelo de Kindleberger, bolhas são resultados de rupturas 

institucionais, choques na sociedade e grandes inovações.  Nos 18 meses, no 

intervalo de maio de 1888 a novembro de 1889, o Brasil passou por duas notáveis 

rupturas que constituem uma das mais dramáticas fissuras de toda a história 

brasileira.  

2.3 – O CAFÉ 

A agroexportadora economia brasileira do século XIX contava com o café 

como principal item da balança comercial brasileira36. Segundo Lobo (1976), o café 

respondeu, no triênio de 1871 a 1873, por 50% da pauta de exportações nacional37. 

Por sua vez, o açúcar, segundo colocado na pauta de exportações, logrou 12,6% 

das exportações brasileiras38. Para detalhamento da participação percentual dos 8 
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principais produtos da pauta de exportação ao longo dos anos de existência do 

Império, consultar a Tabela 2.1. Apesar de relevantes para o Brasil, os produtos de 

exportação não influenciavam de maneira relevante o mercado internacional na 

década de 188039.   

 

Tabela 2.1 – Pauta de Exportações do Império do Brasil – 1821 a 1890 

Fonte:  Comércio Exterior do Brasil, n.1, C: E: e n. 12-A do Serviço de Estatística Econômica e Financeira do 
Ministério da Fazenda, 1953, P. 8 

 

Os oito anos compreendidos entre 1886 e 1894, frente ao decênio anterior, 

apresentaram maior volume de produção de café e maiores preços do produto40. A 

receita referente à exportação de café se elevou da média de 11,7 milhões de libras 

entre 1876 e 1885 para média de 20 milhões de libras entre 1890 e 189441. 

A balança comercial brasileira se mantem superavitária, a exceção de 

pequeno saldo negativo em 1886, no período de 1880 a 1900. Consultar gráfico 2.3 

para detalhamento da balança comercial no período indicado.  Por sua vez, 

conforme pode ser observado na tabela 2.2, o balanço de pagamentos apresenta 

grave flutuação de 1886 a 1897. No entanto, cabe ressaltar que o grande saldo 

positivo no período 1886-89 se deve a relevante empréstimo externo de 19,8 

milhões de libras captado pelo governo imperial em 188942, tal superávit no período 

citado é apenas um efeito contábil visto que houve conversão de títulos de 

empréstimos anteriores  à taxa de 5% para 4,5%43. Portanto, no período de 1886 a 

1897 não há relevante ingresso de divisas.  
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Tabela 2.2 – Estimativa para o Balanço de Pagamentos do Brasil de 1886 a 1897 

Fonte: Franco, Gustavo Henrique Barroso. Reforma monetária e instabilidade durante a transição republicana – Rio 

de Janeiro, BNDES, 1983. Página 38 

Ao longo do século XIX, porção majoritária da produção cafeeira nacional se 

espalhava do vale do Paraíba até o oeste paulista. Na segunda metade do século 

XIX, o país assistiu a decadência do vale do Paraíba e o “boom” do oeste paulista 

como região produtora. No oeste de São Paulo, a expansão da produção se dava 

em ritmo acelerado apoiando-se em uma rede ferroviária igualmente em ampliação. 

Por sua vez, grande imigração em fins do século XIX diminuiu drasticamente a 

necessidade por mão de obra escrava44.  

O ocaso do Vale do Paraíba se dá, sobretudo, pela exaustão prematura do 

solo, a impossibilidade do aumento da produção por meio da incorporação de novas 

terras e a escassez e consequente encarecimento da mão de obra escrava.  

A situação do Vale do Paraíba, que já era de franca decadência no início da 

década de 1870, se torna crítica nos primeiros anos após 1880.  A maior parte da 

dívida do setor cafeeiro nacional recaia nos produtores do Vale. Estima-se que 50% 

dos fazendeiros do Vale encontravam-se na insolvência sem perspectivas de 
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1886-1889 1890-1894 1895-1897

Exportações 23 563 29 374 28 934

Importações 19 867 25 849 26 694

Fretes, seguros -2 575 -2 716 -2 761

Rendas de Capitais -2 106 -2 445 -2 525

Outros Serviços -583 -2 102 -2 388

3 - Transações correntes -1 568 -3 738 -5 434

Empréstimos 10 539 902 4 250

Amortizações -4 984 -455 -465

Investimento Direto 5 410 102 2 405

5 - Saldo Global 9 397 -3189 756

2 - Saldo de serviços

1 - Balança Comercial

4 - Movimento de Capitais

Médias anuais em milhares de libras
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recuperação45. Para os provedores de crédito, emprestar para um empreendimento 

da região era mau negócio46.  

 

Gráfico 2.3 – Balança de Pagamentos em milhares de libras 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – Julho de 2020. Disponível em 

http://www.ipeadata.gov.br/Default. aspx, acessado em 30/07/2020.  

A expansão da rede ferroviária paulista a oeste colocava a incorporação de 

novas terras como algo virtualmente inesgotável para os agricultores de São Paulo. 

Segundo Lobo (1976), o capital inicial da cafeicultura era sobretudo de origem local. 

No oeste paulista havia alta disponibilidade de terras férteis próprias para o cultivo, 

terras estas na maior parte doadas pelo governo47.  Por sua vez, a depressão da 

economia açucareira no Nordeste e o declínio da mineração em Minas Gerais, 

colocaram à disposição da incipiente cultura cafeeira grande contingente de mão-de-

obra a custos acessíveis.  

O investimento inicial era pequeno. A inexistência do investimento em 

dispendiosos maquinários, a gratuidade da terra e a dispensa de escravos 

especializados tornou a cultura do café algo atrativo para novos entrantes48.  

Antes de 1888, a necessidade por capital de giro do agricultor era pequena 49. 

O grosso das despesas, que em outra situação seria constituído pela mão de obra, 
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era inexistente devido ao elemento servil. Tal conjuntura reduzia consideravelmente 

a necessidade de meio circulante para a operação cotidiana do empreendimento 

rural50. 

É mister destacar a dinâmica do comércio do café. O agricultor vendia sua 

produção às casas comissárias, que, por sua vez, a revendia às casas 

exportadoras51. A inexpressividade do sistema bancário no interior paulista tornava 

as casas comissárias de vital importância52.  

Em uma espécie de serviço bancário, eram registradas todas as 

movimentações do cafeicultor, os créditos e débitos das transações realizadas eram 

anotados e os juros computados.  Ao receber o resultado da venda do café, 

encontro de contas era realizado e apenas o saldo da operação era remetido na 

forma de meio circulante. Desta forma, não se empregava dinheiro em volume 

significativo53.  

Durante os séculos do regime servil, o mercado consumidor era bastante 

restrito. A mão de obra escrava, obviamente não assalariada, e a pequena 

população livre assalariada restringiam a necessidade por meio circulante. O afluxo 

de novos trabalhadores, o aumento da relevância da imigração e a abolição impõem 

como novo fator o pagamento de salários para trabalhadores rurais. Tal situação, 

aumentava a necessidade do emprego de capital pelo empreendimento rural54. 

As necessidades de capital de giro eram sazonais. A efetivação da 

remuneração dos trabalhadores era realizada em períodos anuais, conforme o ciclo 

da produção. Os desembolsos do agricultor se concentravam em dois momentos: 

metade na colheita e uma segunda metade no plantio e na manutenção anual dos 

cafezais55. Em épocas de colheita era comum a contratação de trabalhadores 

temporários para reforço de mão de obra,  tornando a colheita o período de maior 

pressão sobre o capital de giro do negócio56.  
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A pressão monetária no período da colheita não era constituída somente por 

salários, uma série de outros custos eram realizados nesta época. Despesas como 

ensacamento, beneficiamento e comercialização do produto, concentravam-se neste 

momento. A sazonalidade do emprego de capital por meio das necessidades de se 

fazer girar a roda da colheita colocava pressão sobre as casas comissárias. 

O estágio da colheita era o momento em que os agricultores mais 

demandavam as casas comissárias por adiantamentos e empréstimos.  Por sua vez, 

as casas comissárias não financiavam tais operações por meios próprios, recorrendo 

desta forma às instituições bancárias sediadas na corte. Por consequência, o 

momento da colheita apresentava ao sistema bancário grande demanda por 

empréstimos e meio circulante57.  

As instituições financeiras nacionais, em sua maioria sediadas no município 

neutro, sentiam o baque da sazonalidade da colheita. Na praça da corte não se 

registrava nenhum padrão de sazonalidade, sendo as demandas de crédito oriundas 

do comércio local e do pequeno setor industrial de caráter perene. Por 

consequência, a remessa de capital demandada pela fase de colheita do café 

gerava graves crises de liquidez na capital imperial58.  

Tal fenômeno se repetia nas remessas de meio circulante ao Norte e 

Nordeste do país quando da aquisição de seus produtos e realização das 

necessidades de financiamento da indústria açucareira, do agronegócio do algodão 

e das firmas da borracha.   

As remessas periódicas de dinheiro ao oeste paulista, ao Norte e ao Nordeste 

drasticamente empobreciam as praças remetentes, geravam crise de liquidez e, por 

consequência, criavam uma série de dificuldades locais, tais como elevação das 

taxas de desconto, pressão sobre juros e dificuldades de se realizarem negócios 

devido à falta de numerário59. Tais fenômenos eram notados por vários meses após 

o período de colheita e comércio. Devido ao ritmo dos negócios, suas idiossincrasias 
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e às dificuldades de comunicação inerentes à época, apenas muito lentamente o 

numerário remetido retornava à Praça do Rio de Janeiro 60.  

2.4 – O PADRÃO OURO E A CONVERSIBILIDADE 

 A administração monetária no reinado de Pedro II foi marcadamente 

conservadora61, sendo tal fato especialmente válido nos anos finais do império. A 

política monetária da década de 1880 foi conduzida perseguindo-se a meta da 

conversibilidade, ou seja, era encalçada uma oferta monetária constituída somente 

por notas livremente conversíveis em ouro62.  

 Em 1846 é estabelecido o câmbio par, onde 27 pence esterlinos equivaliam a 

1 mil réis. Outrossim, a Lei nº 401, de setembro de 184663, estabelece a 

conversibilidade de 4$000 por oitava de ouro.  Entretanto, a relevante escassez de 

reservas metálicas no país dificultou severamente a conversibilidade metálica64.  

 Em situações de adverso balanço de pagamentos o câmbio caia abaixo do 

preço internacional da moeda doméstica (27 pence por 1 mil réis) e a 

conversibilidade era imediatamente suspensa65. A desejável conversibilidade ia de 

encontro a um balanço de pagamentos permanentemente deficitário66. Não 

sobravam muitas ferramentas ao alcance do governo imperial, resumidamente era 

aguardar flutuação natural do câmbio até o par de 27 pence para, desta forma, se 

tornar possível a decretação da paridade. Para tornar pior, eram constantes e 

abruptas as flutuações no câmbio. Consultar Gráfico 2.4 para taxas de câmbio 

mensais entre 1880 e 1888. 
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 Gráfico 2.4 – Taxas de Câmbio Mensal  1880-1888 

Fonte: IPEA. Disponível em http://www.ipeadata.gov.br/Default. aspx, acessado em 30/07/2020.  

 

 Na década de 1880, foi considerada a captação de grande empréstimo 

internacional para financiar o resgate de papel moeda e finalmente instaurar a 

conversibilidade67. No entanto, tal medida foi interpretada apenas como um paliativo 

para “comprar tempo”. Inevitavelmente, após cessarem os influxos de ouro, o 

câmbio novamente se depreciaria. A instabilidade do câmbio era efeito direto da 

instabilidade do balanço de pagamentos68. 

 No caso de emissões metálicas, para viabilizar a conversibilidade, era vital a 

manutenção do câmbio ao par. Em situações de taxa de câmbio abaixo do par, 

portadores de bilhetes poderiam realizar trocas de bilhetes por ouro, auferindo desta 

forma ganhos financeiros. Havia, portanto, o risco de uma corrida aos bancos69. 

Destaca-se igualmente o caráter especulativo e aberto do mercado de 

câmbio. Apesar de aberto a qualquer indivíduo para comprar e vender divisas, o 

mercado era operado principalmente por grandes operadores, como alguns bancos 
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e o Tesouro Nacional. As transações de câmbio eram realizadas principalmente na 

bolsa de valores do Rio de Janeiro e em bancos. Por fim, cabe destacar que a 

estrutura institucional do mercado cambial não era propícia para atenuar as 

flutuações cambiais70.  

 As últimas três décadas do século XIX foram marcadas por severa escassez 

de meio circulante. Em 24 de novembro de 1888 era baixado o Decreto nº 3.40371, 

que estabelecia condições às companhias anônimas que se propusessem realizar 

emissões. As particularidades e os impactos da política emissionista serão avaliados 

em profundidade em seção posterior deste documento. 

 Em 6 de julho de 1889 é publicado o Decreto nº 10.26272. Tal Decreto 

regulamentava a execução do Decreto nº 3.403, de novembro de 1888. Ao contrário 

da regulamentação anterior (Decreto nº 10.144, de 5 de janeiro de 188973), o 

Decreto nº 10.262 removia os limites à emissão individual dos potenciais emissores 

e legislava praticamente apenas sobre emissões metálicas.  A regulamentação 

específica à conversibilidade foi respaldada pelo fato de que o câmbio se mantinha 

ao par 74. 

A taxa de câmbio ao par foi alcançada em fins de 1888 e começo de 1889, 

sendo que o último registro de câmbio ao par havia sido em 1875. Era nítido que 

qualquer expectativa de manutenção do câmbio ao par no médio e longo prazo era 

desprovida de qualquer fundamento. 

Em um país com endêmicas e perenes flutuações no balanço de pagamentos 

e ausência de mecanismos de proteção às flutuações cambiais, não era factível 

garantir câmbio ao par e, desta forma, tornava-se quase impossível a implantação 

da conversibilidade metálica. 
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Apesar dos preconceitos da época frente às emissões inconversíveis, tornou-

se óbvio as vantagens de um regime de emissões inconversíveis. Em tal modelo não 

há vínculos com as flutuações do câmbio e tampouco são relevantes as 

preocupações com o balanço de pagamentos. Tornava-se muito mais relevante o rol 

de ferramentas disponíveis para o controle da liquidez da economia. Talvez por puro 

pragmatismo e, apesar do decreto de julho de 1889, durante os anos do 

Encilhamento houve preferência por emissões inconversíveis baseadas em títulos 

públicos.  

2.5 – REFORMA MONETÁRIA DE OURO PRETO 

 Os empreendimentos agrícolas, de acordo com a sazonalidade de suas 

operações, apresentavam grande demanda por crédito. No tocante às garantias 

apresentadas pela atividade rural quando das operações de crédito, é necessário 

destacar o baixo emprego de capital de giro na forma monetária. A liquidez das 

fazendas era apoiada em sua rentabilidade. 

 A carteira de ativos à disposição a serem utilizados como garantias em 

operações de crédito era relativamente reduzida. Para o financiamento da safra, 

cabia ao agricultor empenhar escravos, colheitas futuras e a própria terra como 

garantias. Para os empréstimos de médio e longo prazo, cabia a hipoteca da terra e 

dos escravos75.  

O fim do tráfico negreiro e a aplicação de outras medidas restritivas à 

escravidão fazem o valor monetário do escravo subir. Até o fim dos anos de 1870 a 

apreciação do escravo garante ao agricultor dobrar o valor das garantias à 

disposição76. Dos ativos de uma propriedade, a equipe de escravos era o item de 

maior valor77.  

Nos anos 1880 a tendência de valorização do escravo é anulada. O 

movimento abolicionista ganha terreno. A opinião pública e parte considerável da 

classe política começam a ser convertidas e, por fim, a abolição é vislumbrada no 
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horizonte. O fim da escravidão passa a ser uma questão de tempo e não mais uma 

mera possibilidade78.  

O preço do escravo despenca e deixa de ser uma garantia segura aceita 

pelos bancos. Como fator altamente simbólico desta nova onda, em 1884 o Banco 

do Brasil deixa de aceitar escravos como garantia para qualquer tipo de operação de 

crédito. Reduzem-se drasticamente o valor das garantias à disposição dos 

agricultores. Por fim, o baixo desenvolvimento do setor bancário nacional 

potencializara as dificuldades de acesso ao crédito.  

O duplo aspecto de dificuldades de acesso ao crédito juntamente com a 

necessidade de desenvolvimento do sistema bancário, fizeram com que as políticas 

aplicadas à partir de 1870 operassem sempre na dualidade subsídios à lavoura e 

reforma bancária79. 

Em 7 de junho de 1888 o governo imperial celebrava contratos com parte do 

sistema bancário por meio do qual emprestava o montante de 84.500 contos de réis 

sem cobrança de juros por prazos variando de 7 a 22 anos. Por sua vez, os bancos 

tornavam-se obrigados a emprestar à lavoura o dobro desta quantia com juros de 

6% a.a por prazos de 1 a 15 anos 80. 

Em 24 de novembro do mesmo ano, em uma tentativa de agregar maior 

liquidez ao mercado, é baixado o Decreto nº 3.403. Segundo este Decreto, 

companhias anônimas que se propusessem a operar serviços bancários ficavam 

autorizadas a realizar emissões em valor equivalente à garantia depositada na forma 

de títulos da dívida pública depositados na Caixa de Amortização do Império, títulos 

estes rendendo 4,5% a.a. 

O Decreto nº 3.403 é por sua vez regulamentado pelo Decreto nº 10.144, de 

05 de janeiro de 1889. Os Decretos nº 3.403/1888 e 10.144/1889 redundaram em 

retumbante fracasso. O teto para emissões de 20.000 contos de réis limitava a 
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eficácia da lei, tornando inviável que apenas os pequenos bancos com baixo teto 

emissor atacassem o problema do crédito e meio circulante com eficácia81. 

As necessidades de liquidez e de crédito não estavam equacionadas. Tal 

temática continuaria a ocupar relevante espaço na agenda do primeiro ministro da 

fazenda no período republicano.  

2.6 – REFORMA MONETÁRIA NO PERÍODO RUY BARBOSA 

Aproximadamente 60 dias após a proclamação da República, é baixado o 

Decreto nº 165, de 17 de janeiro de 189082. Pelo citado Decreto, o território nacional 

seria dividido em três regiões nas quais seriam sediados bancos emissores83.  

Por sua vez, os Bancos Emissores poderiam ter seu capital social baseado 

em ouro, moeda corrente ou títulos da dívida pública.  A duração prevista de tais 

bancos era 50 anos, renováveis por igual período. As três regiões foram desta 

maneira organizadas84: 

 Região Norte: Todo o norte e nordeste do país, da Bahia ao 

Amazonas. Sede na Bahia. 

 Região Centro: Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. Sede no Rio de Janeiro. 

 Região Sul: Estados de Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. 

Sede em Porto Alegre. 

Cada banco emissor emitiria bilhetes cuja circulação e validade legal se 

restringiria às respectivas regiões. O total de emissões para todas as regiões era de 

450.000 contos de réis85. O Gráfico 2.5 detalha os valores limites para emissão de 

bilhetes nas três regiões.  
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Duas semanas após a publicação do decreto que instituía os bancos 

emissores, o Decreto n° 194, de 31 de janeiro86, criava uma quarta região emissora, 

constituída por São Paulo e Goiás. O mesmo Decreto ajustava o total de emissões à 

200.000 contos de réis, sendo 100.000 contos destinados à região centro e outros 

100.000 contos divididos entre as demais regiões. 

Por sua vez, o Decreto n° 251-A, de 7 de março de 189087, estipulava a 

subdivisão da região Norte em três outras regiões. A primeira região constituída 

pelos estados do Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí, a segunda região constituída 

por Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e a terceira região 

integrada pelos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. O mesmo Decreto estabelecia 

20.000 contos de réis como teto das emissões para cada uma das três regiões. 

Desta forma, o país fora dividido em 6 regiões emissoras.  

 

Gráfico 2.5: Emissão Máxima por Região 

Fonte: Decreto 165 de 17 de Janeiro de 1890 

Segundo o Decreto nº 165, de 17 de janeiro de 189088, as operações 

autorizadas às instituições emissoras eram amplas. Na prática, o decreto permitia ao 
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banco emissor se tornar um verdadeiro conglomerado comercial, com atuação 

monopolista em sua área de atuação. Para além da faculdade de emissão e da 

prestação dos habituais serviços bancários, outras possibilidades cabiam às 

instituições: 

A. Cessão gratuita, à discrição do Governo, de terras devolutas em sua região para 

projetos de colonização e/ou estabelecimento de empresas industriais; 

B. Preferências na construção de estradas de ferro; 

C. Preferência na exploração de minas de qualquer espécie; 

D. Preferência em projetos de imigração e colonização na sua área de atuação; 

E. Direito de desapropriação e isenção de impostos e taxas aduaneiras para 

empreendimentos industriais; 

Em dezembro de 1890 as emissões realizadas ao longo dos 20 meses 

anteriores totalizaram um aumento de 54% no meio circulante89, patamar este que 

aumentaria em mais 40% do longo dos meses subsequentes. Tal substancial 

aumento no meio circulante cria pressões na taxa de juros, taxas estas que chegam 

à 6% ao mês no início de 189290.  

A Tabela 2.3 detalha as emissões realizadas até dezembro de 1890. Note que 

a referida tabela, para além dos bancos emissores, traz emissões realizadas por 

dois outros Bancos. Ao Banco do Brasil e ao Banco Nacional do Brasil foi igualmente 

conferida, conforme Decreto nº 253, de 8 de março de 189091, a faculdade emissora 

até o limite de 50.000 contos de réis cada um.  

Instituição 
Total de Emissões 
(Contos de Réis) 

Banco dos Estados Unidos do Brasil 
(Emissor Centro) 49.999 

Banco União de São Paulo (Emissor de 
São Paulo) 5.800 

Banco Emissor do Sul 3.000 

Banco Emissor da Bahia 5.500 

Banco Emissor do Norte 1.000 
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Banco do Brasil 21.299 

Banco Nacional do Brasil 28.553 

Total 115.151 
Tabela 2.3: Emissões realizadas até Dezembro de 1890 

Fonte: Tannuri, Luiz Antonio. O encilhamento – Campinas –SP – Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, 1981. Página 62 

 

O privilégio dos bancos emissores eventualmente gera pressões e “ciúmes” 

de outros estabelecimentos bancários, afinal, emitir moeda se torna o mais lucrativo 

serviço de uma instituição bancária. Por fim, o governo republicano expande 

grandiosamente o benefício e acaba por estender aos demais estabelecimentos 

bancários nacionais a faculdade de emitir moeda. A inflação dispara a níveis 

estratosféricos. De uma severa deflação de -16,1% a.a. em 1887 para uma inflação 

de 84,9% a.a. no auge do Encilhamento em 189192. 

O meio circulante finalmente abunda e a emissão de mais dinheiro 

permanece solta. A inflação acelera às alturas e a criação de novos bancos é 

firmemente incentivada. A farta emissão finalmente altera as limitações impostas 

pela escassez de meio circulante. No entanto, a maneira açodada pela qual foram 

implementadas as políticas emissionistas traria seu preço. 
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3 – A DINÂMICA DO ENCILHAMENTO 

3.1 – DESLOCAMENTOS 

3.1.1 – Abolição da Escravidão 

 

 A sórdida e desumana instituição do trabalho servil, após sustentar a 

atividade econômica brasileira por cerca de 300 anos, finalmente é sepultada em 13 

de Maio de 1888. Apesar das políticas restritivas a escravidão que remontam a 

meados do século XIX, a abolição constituiu mudança abrupta no modo de produção 

nacional.  

 Durante todo o período colonial até o fim do segundo reinado, a escravidão foi 

a principal e praticamente única fonte de mão de obra disponível para a atividade 

açucareira, mineração, agricultura e para o setor produtivo como um todo. A mão de 

obra escrava era também utilizada no trabalho doméstico e nas atividades urbanas.  

Neste contexto, o trabalho assalariado era marginal e inexpressivo.  

 Quando da extinção do trabalho escravo, um estimado de 800.000 pessoas 

em condição de escravidão se espalhavam por todo o país 93. Mesmo que, após a 

abolição, grande parte desta massa de pessoas tenha afluído às cidades ou 

permanecido completamente à margem do sistema produtivo, a extinção do 

elemento servil agregou dezenas de milhares de novos trabalhadores assalariados.  

 Como previamente descrito neste documento, o Brasil dos anos 1880 

passava por severa escassez de meio circulante. O afluxo de ex-escravos como 

novos trabalhadores e o aumento da relevância da imigração europeia, impõem à 

agricultura o novo fator de pagamento de salários, pressionando, desta forma, com 

mais intensidade a demanda por liquidez.  

 A abolição do elemento servil pressiona enormemente a já restrita 

disponibilidade de liquidez, situação esta que incentiva as reformas de Ouro Preto e 

Rui Barbosa. O significativo deslocamento constituído pela abolição simbolizou 

mudança profunda em tricentenário modo de produção e entabulou políticas 

fortemente emissionistas. 
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3.1.2 – Expansão das Ferrovias e Oeste Paulista 

 Até o advento das ferrovias no Brasil o transporte de mercadorias em direção 

aos portos era feito principalmente no lombo de muares. O transporte do café e de 

outros itens, com peso significativo na pauta de exportações brasileiras, era 

realizado em pequenas frações e em ritmo moroso. 

 No triênio de 1869 a 1872 um total de 13.408 arrobas de café94 foi exportado 

pelos portos do Sudeste. O oeste paulista, que ainda não havia despontado como 

grande produtor nacional, foi responsável por 26,8% da produção nacional frente a 

55,2% das regiões produtoras do Rio de Janeiro95. 

 A ramificação das ferrovias à oeste de São Paulo permitiu o crescimento das 

áreas produtoras pelo acréscimo de novas terras. No triênio de 1888 a 1891 São 

Paulo se torna o maior produtor nacional, sendo responsável por 48,9% das 

exportações de café do Brasil96. Além da integração das terras à oeste, as ferrovias 

agregaram a possibilidade de transporte ágil em grandes volumes, permitindo a 

interiorização da produção e revolucionando as relações de tempo e espaço 

conhecidas até então.  

 Apesar de a primeira ferrovia brasileira ter entrado em serviço em 1854, as 

principais ferrovias paulistas, ferrovias estas a cobrirem o oeste paulista, iniciam 

operação entre 1867 e 1875. A década de 1880 viu o início de atividades de 

importantes ferrovias por todo o império. As exportações de café triplicam em 30 

anos. De 13.408 arrobas no triênio de 1869 a 1872, chegam a 38.304 no período de 

1896 a 190097. Em pleno século XXI as ferrovias permanecem como o modal com o 

menor custo por Km rodado.  

 A produção do café a oeste de São Paulo foi o grande indutor de novas 

ferrovias nos últimos 20 anos de existência do Império, fenômeno especialmente 

notável com a relevante expansão na década de 1880. Com o aumento do crédito 

disponível, desregulamentação legal, os lançamentos de companhias ferroviárias se 
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multiplicaram durante o Encilhamento, tornando-se um dos principais focos de 

especulação. 

 Nenhuma outra invenção revolucionou e simbolizou o progresso técnico visto 

no século XIX como as ferrovias. Rincões foram conectados, o comércio estimulado, 

meios de produção revolucionados, riquezas criadas e pessoas rompendo as 

distâncias que dificultavam a integração humana desde tempos imemoriais. As 

belezas arquitetônicas das estações encantavam o cidadão comum. As ferrovias 

faziam fervilhar o imaginário popular, nada simbolizava tão bem o progresso de uma 

nova era. 

3.1.3 – Flexibilização e revogação da “Lei dos Entraves” 

Da década de 1860 até os anos iniciais do decênio de 1880, constituir 

sociedade anônima era áspera tarefa com desfecho previsível no insucesso. 

Outrossim, a circulação de papéis emitidos pelas sociedades anônimas constituídas 

fora severamente restringido. 

O primeiro surto de criação de sociedades anônimas no Brasil se dá na 

década de 1850, fenômeno este personificado na figura do Barão de Mauá98. Por 

ação dos conservadores, que enxergavam as sociedades anônimas como potenciais 

competidores pelos recursos até então inteiramente canalizados para a monocultura 

escravagista, em 22 de agosto de 1860 é promulgada a Lei nº 1.08399, vulgarmente 

conhecida como “Lei dos Entraves”. Será visto em seção posterior que os efeitos da 

“Lei dos Entraves” foram revogados nos anos iniciais da década de 1880 e 

restabelecidos pela republica em nova legislação em 1895. A retomada dos entraves 

e um dos legados do Encilhamento.     

A alcunha “Lei dos entraves” se dava ao fato de que a referida Lei criava 

relevantes dificuldades à liberdade de constituição de novas sociedades anônimas. 

Em seus artigos e parágrafos pode-se destacar: 

a) A constituição de sociedades anônimas passa a ser dependente de lei específica ou 

decreto do poder executivo; 
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b) O governo imperial nomeará a qualquer tempo e em número que julgar conveniente, 

agentes para fiscalizar as operações das sociedades; e 

c) O governo poderá sumariamente dissolver a Sociedade caso julgar que os requisitos 

legais não estão sendo obedecidos. 

Em 23 de janeiro de 1861 é publicado o Decreto nº 2.733100, que 

complementa a Lei Imperial nº 1.083. Tal Decreto estabelece em seu Art. 1° que é 

obrigatório, sob pena de nulidade, a anuência de um corretor oficial para as 

transações de ações, contratos de câmbio, contratos de crédito e títulos negociáveis 

em geral. Destacam-se no texto do referido Decreto as seguintes particularidades: 

a) A atividade de corretor passa a ser prerrogativa dos oficialmente nomeados; 

b) Todas as transações de ações, câmbio, dentre outros se tornam legais apenas pelo 

intermédio de corretor oficial; 

c) Estabelece locais específicos para a realização das transações. Aqueles que se reunirem em 

locais diversos aos especificados estarão sujeitos a multas de 100$ até 1:000$; 

d) Não serão negociáveis títulos, ações e outros papeis enquanto o governo não declarar a 

sociedade constituída; e 

e) Autoridades administrativas e policiais, bem como corretores tornam-se obrigados a delatar 

qualquer transgressão ao decreto em questão. 

A “Lei dos Entraves” tinha como núcleo dificultar a criação e operação das 

sociedades anônimas. Entretanto, na prática, para além de dificultar as sociedades 

anônimas, atravancou a liberdade de negociar e arruinou o mercado de capitais 

enquanto a referida legislação esteve em vigência101.   

A partir da década de 1880, como parte de um esforço para incentivar a 

industrialização nacional, os entraves impostos pelo arcabouço jurídico dos anos 

1860 começam a ser levantados.  

Ainda no período imperial, em 4 de novembro de 1882, é promulgada a Lei nº 

3.150102, que estabelece nova regulamentação para o estabelecimento de 
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sociedades anônimas. A supracitada Lei extinguiu a necessidade de prévia 

autorização do governo para que as sociedades se constituíssem.  

A desburocratização e extinção da legislação relacionada à “lei dos entraves” 

agregou vigor ao mercado de capitais e emancipou a liberdade de negociar. A 

retirada de restrições governamentais levou a expansão monetária e aos 

investimentos especulativos. 

A remoção dos entraves em momento de farto e fácil crédito, em adição à 

facilidade indiscriminada do lançamento de novas sociedades anônimas, constituiu 

um dos elementos basilares da gana especulativa dos papéis negociados na bolsa 

do Rio de Janeiro nos anos do Encilhamento. A remoção dos entraves foi um claro 

choque inicial para a bolha do Encilhamento.  

3.2 – A EXPANSÃO DE CRÉDITO  

No início de 1888, nos estertores da escravidão e já prevendo a abolição, o 

governo imperial avaliava legislações que indenizariam proprietários de escravos e 

que ao mesmo tempo agregassem liquidez ao sistema bancário. Visava-se o 

atendimento das robustas pressões de crédito que fatalmente ocorreriam após a 

eliminação do elemento servil103.  

Devido às dificuldades impostas pela escassez de meio circulante, situação 

esta agravada pela abolição e pelo grande afluxo de trabalhadores livres por meio 

da imigração, o último gabinete imperial faz uma primeira tentativa de assegurar 

maior liquidez ao mercado.  

Segundo analisado no capítulo anterior, em junho de 1888, o governo imperial 

emprestou à parte do sistema bancário 84.500 contos de réis sem cobrança de 

juros, por prazos variando de 7 a 22 anos. É necessário lembrar que os bancos se 

tornavam obrigados a emprestar o dobro desta quantia com juros de 6% a.a por 

prazos de 1 a 15 anos. 

Ainda, como referenciado em capítulo anterior, em 24 de novembro do 

mesmo ano é baixado o Decreto nº 3.403. Companhias anônimas que se 

propusessem a operar serviços bancários, ficavam autorizadas a realizar emissões 
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em valor equivalente à garantia depositada na forma de títulos da dívida pública, 

títulos estes rendendo 4,5% a.a..  

Os bancos captavam a 0% e emprestavam a 6%, gozando assim de capital 

gratuito e tornando as operações de crédito extremamente vantajosas. Como o 

governo Imperial não dava indícios de que a política de fartos subsídios seria 

interrompida em futuro próximo, houve fortíssimo estimulo a criação de novas casas 

bancárias. 

Entre 13 de maio de 1888 e 15 de novembro de 1889 o capital das 

companhias sediadas na Corte cresceu cerca de 97%104. O rápido desenvolvimento 

mercantil somado às necessidades do campo tornou ainda mais urgente uma 

expansão do meio circulante de expressiva proporção105. 

Conforme visto no capítulo anterior, sob Ruy Barbosa, o país fora dividido em 

6 regiões para as quais seriam designados bancos emissores. Do mesmo modo, ao 

Banco do Brasil e ao Banco Nacional do Brasil foi igualmente conferida, conforme 

Decreto nº 253, de 8 de março de 1890, a faculdade emissora até o limite de 50.000 

contos de réis cada um. Cinco bancos emissores, em adição ao Banco do Brasil e 

ao Banco Nacional do Brasil, até Dezembro de 1890, realizaram emissões que 

excediam 115.000 contos de réis106.  

Torna-se necessário destacar os mecanismos de financiamento por parte das 

companhias que realizavam lançamento de novos papéis na Bolsa de Valores. As 

condições para o pagamento das prestações seguintes após a prestação inicial 

eram estipuladas nos anúncios de lançamento de ações. Usualmente, o acionista 

realizava inicialmente 10% da subscrição de capital para aquisição de ações107. Os 

outros 90% restantes eram integralizados à medida que a companhia os 

demandasse108. As chamadas de parcelas para integralização de capital variavam 

de acordo com as necessidades de caixa e o início das atividades do projeto em 

questão109. 
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Permanecia a obrigação pela integralização do capital, bem como 

permaneciam as penas por seu descumprimento. Ao acionista pairava a 

possibilidade da perda de todo o capital investido caso as demais parcelas não 

fossem pagas nas datas estipuladas e sempre observando demais especificidades 

contidas nos estatutos da companhia. Como exemplo de tal mecânica, pode-se citar 

o Art. 5º dos estatutos da companhia “Pastoril Mineira”110: 

 “Art. 5º O acionista que não realizar a entrada, dentro do 

prazo marcado, perderá em benefício da sociedade as 

prestações já efetuadas e os lucros que lhe caibam, salvo 

motivo, a juízo da diretoria que, neste caso, poderá 

admitir a prestação atrasada com multa de 10% sobre a 

importância, se não forem decorridos mais de 30 dias 

daquele prazo.”  

O meio circulante finalmente abunda e a emissão de mais dinheiro 

permanece solta. A inflação acelera às alturas e a criação de novos bancos é 

firmemente incentivada.  

Por abundante crédito de instituições bancárias para o lançamento de novas 

companhias, assim como financiamento fácil por parte dos subscritores para 

investidores individuais, o movimento bursátil especulativo na Bolsa do Rio de 

Janeiro foi violentamente estimulado. As movimentações especulativas referentes a 

setores tais como bancário, ferroviário, seguros e têxtil foram especialmente 

estimuladas.  

 

3.3 – A BOLHA  

A partir de 1889, o Encilhamento irrompe na Bolsa de Valores havendo um 

brusco incremento nas transações bursáteis. O aumento das transações é de 84% 

em 1889, de 98% em 1890 e de 45% em 1891111. Em 1890 é atingido o pico de 114 

companhias negociadas na bolsa. As empresas bancárias, em número de 43 

companhias, totalizavam 37% de todas as companhias negociadas. 
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Anos 
Número de 
companhias  

Frequência 

1886 53 747 

1887 50 995 

1888 53 1252 

1889 58 2310 

1890 114 4587 

1891 61 6670 

1892 42 3415 

1893 43 1747 

Tabela 3.1 – Número de Companhias e Frequência de Negociações na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro – 1886-93 

Fonte: Levy, Maria Barbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, IBMEC, 1977. 

Nota-se, na Tabela 3.1, que o pico de 114 companhias, em 1890, não foi 

acompanhado pelo pico de frequências. No ano de 1891, já no final do 

Encilhamento, registrou-se o máximo de transações considerando o período de 1886 

a 1893.  

Igualmente nota-se que os anos de 1892 e 1893 apresentam forte redução de 

empresas listadas e das transações realizadas em bolsa. O número de 114 

companhias listadas chega a 43 empresas em 1893. Por sua vez, a frequência de 

transações reduziu-se para apenas 1747 no mesmo ano.  

A execução de projetos em fins do século 19 era morosa. A lentidão dos 

meios de transporte impunha seu preço. A importação de maquinário, da fabricação 

no Reino Unido até a entrega final, tomava diversos meses. Projetos, no qual o uso 

de mão de obra especializada era imprescindível, demandavam a expatriação de 

técnicos estrangeiros ou o envio de mão de obra nacional para longos treinamentos 

no além mar. 

O arcabouço jurídico das sociedades anônimas, que vigorou durante os anos 

do Encilhamento, foi constituído basicamente pela Lei Imperial nº 3.150, de 4 de 

novembro de 1882, e pelo Decreto Republicano nº 164, de 17 de janeiro de 1890112. 

Tais legislações, para além de regular a criação e a atuação das sociedades 
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anônimas, protegiam as companhias de acionistas inadimplentes. Era proibida a 

negociação de ações antes de integralizado 20% de seu valor.  

Nas emissões realizadas à época, observava-se o hábito de lançar o valor da 

ação sempre em unidades pares, como por exemplo 200$000 réis, 400$000 réis ou 

600$000 réis113. Tal precificação era simplesmente chamada de par. As companhias 

lançavam ações somente ao par, desprezando qualquer “valor quebrado”114.  

Como reflexo da prática do “par”, era essencial para a companhia esforçar-se 

para manter em bolsa cotação acima do valor de lançamento do papel. Não haveria 

interesse de novos investidores, caso a cotação em bolsa fosse inferior ao valor par 

para subscrição do papel. 

Da mesma forma, cotação em bolsa muito abaixo do par incentivava 

fortemente os investidores já compromissados com a parcela inicial de 10% a não 

integralizar as demais parcelas previstas quando da subscrição115. Tal situação se 

tornou um dos canceres da bolha do Encilhamento. 

A companhia deveria continuamente manter a cotação de suas ações em 

patamares acima do par, mesmo que fazendo uso de métodos ilícitos e pouco 

éticos, caso contrário extinguiam-se novos subscritores e a inadimplência dos já 

compromissados explodiria. Sem novos investidores e com a inadimplência dos 

compromissados, o fluxo de caixa se comprometia e poderia inviabilizar projetos e 

empresas ainda em sua instauração. 

A necessidade de manter continuamente a cotação dos títulos acima de seu 

valor nominal obrigava o uso de qualquer subterfúgio para alcançar tal intuito. A 

necessidade de constantes incrementos na cotação das ações foi uma das 

principais causas por distender a bolha do Encilhamento. Outrossim, as facilitadas 

condições de subscrição e ampla expectativa por lucros movimentavam as 

engrenagens que continuamente estimulavam, por parte do investidor, a 

participação em novos empreendimentos. Por fim, a grande excitação por parte do 

investidor fomentava o lançamento continuo de novas subscrições.    
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3.3.1 – O estouro  

A ação, ao manter-se abaixo do par, gerou entre os subscritores o pavor 

relativo à iminência de maiores prejuízos. Estes, movidos pelo pânico, deixavam de 

honrar as parcelas vindouras. Os investidores limitavam o prejuízo, mas perdiam 

absolutamente todo o investido. O citado movimento de perda por parte do investidor 

foi o fator fundamental para a destruição das economias dos pequenos investidores. 

Segundo quadro publicado no “Jornal do Commércio”, já em fins do 

Encilhamento, apenas 16,2% das companhias listadas em bolsa havia integralizado 

100% de seu capital. Até mesmo as instituições bancárias padeciam do mesmo 

fenômeno. O mercado entrava em colapso.  

Em 14 de fevereiro de 1891, o governo federal publica o Decreto nº 1362. A 

motivação para tal legislação residia no intuito de controlar abusos nas “vendas a 

prazo” e intitula como daninho os ganhos de capital frente a diferença entre valor da 

ação e seu par 116. Condenava o “estado das coisas” afirmando que cabia ao poder 

público reformar tal estado de coisas para que a “inexperiência e ambição de rápida 

fortuna não produzam vítimas”117.  Ainda no início declarava, “A riqueza pública e o 

progresso que esse movimento parece indicar, são fictícios, efêmeros e ruinosos”118.  

Dentre as determinações contidas no Decreto nº 1362, pode-se destacar: 

a) Ante aos 20% praticados até então, passa a ser necessária 

integralização de 40% do capital para que uma determinada 

ação possa ser negociada; 

b) Passa a valer imposto de 3% sobre o valor nominal da ação 

para venda ou cessão de direitos, sob pena de tornar nula a 

transação; e 

c) Aos dividendos superiores a 12%, pagar-se-á imposto de 2% 

sobre o que exceder os 12%.  

O Encilhamento estava em síncope e o Decreto nº 1362 o feriu mortalmente. 

As regras então vigentes, por meio de forte ação estatal, foram sumariamente 

alteradas. Dobrou-se o investimento necessário para tornar apta a negociação de 

títulos. Negociações de ações passam a ser tributadas, impondo ônus aos 
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vendedores. Pela nova legislação, a comercialização de ações passa a ser 

severamente restringida e desestimulada. Toda a confiança se perdeu.  

Os corretores da bolsa foram atingidos de maneira especialmente dura. O 

Decretou nº 1362 fez minguar as negociações de ações em bolsa. Em protesto ao 

Decreto, por três dias consecutivos à partir de 16 de fevereiro, os corretores 

realizaram greve119. A bolsa abriu, no entanto os corretores se recusaram a realizar 

negociações de qualquer título 120. Entretanto, o movimento logrou êxito parcial. Foi 

publicado o Decreto nº 1386, de 20 de fevereiro de 1891, abolindo a taxação de 3% 

para a venda de ações. Apesar de um pequeno retrocesso por parte do governo, a 

desconfiança já grassava por todos os cantos. 

Após a realização do movimento grevista dos corretores, praticamente todos 

os títulos baixaram de cotação121. Foi acesa a faísca que fez explodir o barril de 

pólvora do Encilhamento. Nos três dias de greve, o pânico se espalhou. Temendo 

novas intervenções estatais e tentando evitar as consequências do agravamento do 

pânico, os investidores rapidamente se movimentaram para se desfazer de seus 

papéis122.  

Com exceção de algumas companhias bancárias, os demais títulos não 

acharam compradores123. O nível de preços praticados em bolsa baixou, de 

imediato, 40% em relação aos observados nas duas primeiras semanas de 

fevereiro124. Aqueles que auferiram algum lucro transferiram suas divisas para 

bancos conceituados125. 

No desespero de manter certo nível de preço para títulos em baixa, 

investidores compravam lotes de ações, com o intuito de forçar alta e revendê-los 

posteriormente126. No entanto, após efêmera e fictícia alta, havia uma avalanche de 

ofertas de compra por preços ainda mais inferiores127. A depreciação de títulos foi 
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contagiante. A queda de títulos de empresas alvo apenas de especulação forçou a 

baixa das ações de empresas sólidas e promissoras. 

Os investidores de maneira generalizada abandonam a integralização do 

capital das subscrições previamente realizadas. Como retrato desta nova realidade, 

em 17 de abril de 1891, o “Jornal do comércio” publicou em um único dia 40 editais 

de companhias diversas convocando seus respectivos investidores para a 

integralização de capital 128. 

A bolha se esgota. Interdições estatais evolaram com toda a confiança do 

investidor e acabam por implodir o castelo de cartas do Encilhamento. A 

especulação de ações é definitivamente encerrada 

Ainda, sob forte influência dos resultados do Encilhamento e no intuito de 

evitar a ocorrência futura de tal fenômeno, os espasmos “post-mortem” do 

Encilhamento não foram eliminados. Sob forte influência da opinião pública, o 

congresso nacional aprova o Decreto nº 354, de 16 de dezembro de 1895129. 

 O Decreto n° 354 novamente entrava o mercado de capitais e tolhe a 

liberdade de negociar. Ao invés de proteger o mercado de ações, a legislação 

fortemente restringe-o. A atividade de corretor novamente passa a ser prerrogativa 

daqueles diretamente nomeados pelo poder executivo. 

 O Decreto nº 354 de 1895, permaneceu em vigência por longas décadas e, 

até a entrada em vigor da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965130 (Lei do Mercado de 

Capitais), tornou-se o principal arcabouço jurídico do mercado de ações. À exceção 

de um breve intervalo constituído pelos anos do Encilhamento, os entraves 

introduzidos pela legislação de 1850 permaneceram em vigor por mais de um 

século. 
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Por fim, o debacle foi intensificado pela grave situação política do país.  Em 

novembro de 1891 o Marechal Deodoro da Fonseca capitaneia golpe de estado e 

fecha o congresso nacional. Apenas 20 dias depois, Floriano Peixoto inaugura a 

longa tradição brasileira de vice-presidentes que são alçados à cadeira de 

presidente. Floriano derruba a ditadura de Deodoro e se torna o primeiro vice a 

assumir a presidência da república.  

3.4 – CONCLUSÃO   

A crise do Encilhamento poderia ter sido evitada? O momento histórico com 

todas as suas particularidades foi um fato. A abolição foi consumada, os auxílios à 

lavoura foram realizados, a república foi promulgada e a segunda metade do século 

XIX foi profícua em inovações. Aparentemente, apenas em outro mundo o 

Encilhamento poderia não ter ocorrido.    

Começando no último gabinete imperial e continuando no alvorecer do regime 

republicano, foram realizadas reformas na dualidade “auxílio à agricultura e reforma 

bancária”. Assim como para o regime monárquico, à república interessava angariar 

apoio da elite ruralista.  

À abundância de crédito e farta emissão de moeda, soma-se a flexibilização 

para a criação e operação das sociedades anônimas. Com a remoção dos entraves 

legais e aumento do meio circulante, o caminho para a constituição de novas 

sociedades anônimas foi pavimentado.  A euforia terminaria com a supressão do 

mercado de capitais e o retorno dos entraves.  

 No entanto, os espólios não foram somente negativos. O surto industrializante 

do Encilhamento fortaleceu alguns ramos industriais como, por exemplo, a indústria 

têxtil, gerou empresas longevas e contribuiu de forma decisiva para o processo de 

industrialização do Brasil, que se concluiria na década de 1960. 

 Sob a ótica de Kindleberger, o Encilhamento passou por todas as fases de 

uma bolha clássica. Fica evidente que, assim como o crash de 1929 e a crise 

imobiliária dos EUA em 2008, o Encilhamento trafegou pela mesma via.  

 As bolhas clássicas têm seus deslocamentos e choques e com o 

Encilhamento tal dinâmica não foi diferente. Sem um deslocamento que se 
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traduzisse em um choque, não haveria inicio ao movimento que disparou o 

Encilhamento.  

 As ferrovias simbolizaram para o século XIX o que a revolução da internet 

significou em fins do século XX. O modo de produzir, comercializar e transitar alterou 

profundamente uma realidade que se mostrava inexorável até então. Um salto de 

eficiência nunca antes visto se configurou. As limitações de tempo e espaço foram 

rompidas.  

 Nada simbolizou de maneira tão nítida no Brasil do século XIX uma revolução 

tecnológica quanto as ferrovias. O potencial disruptivo das ferrovias foi um dos 

principais deslocamentos da bolha do Encilhamento.  

 Outro relevante choque, segundo o modelo de Kindleberger, foi a abolição da 

escravidão. Por 300 anos a economia brasileira se lastreou no elemento servil. A 

virtual ausência de trabalhadores assalariados dispensava por parte do 

empreendimento agrícola relevante emprego de meio circulante. 

 O trabalho assalariado em substituição ao trabalho escravo colocou grande 

pressão sobre as necessidades de capital de giro dos empreendimentos rurais. A 

súbita imposição do trabalho assalariado auxiliou a tornar evidente e potencializou a 

severa escassez de meio circulante na economia nacional, situação esta que forçou 

reformas bancárias e motivou expressiva emissão de moeda. Por fim, a abolição 

fortemente estimulou a imigração europeia como principal meio de fornecimento de 

mão de obra para o empreendimento agrícola. 

 Um outro deslocamento foi a desregulamentação das limitações imposta pela 

“Lei dos entraves”. Por décadas o lançamento de sociedades anônimas, bem como 

a negociação de seus papeis fora fortemente cerceado. O fim da necessidade de 

autorização estatal para o lançamento de novas S.As e a liberalização  para a 

negociação de papeis, extraordinariamente incentivou a movimentação bursátil e 

encorajou a especulação.   

 O feedback positivo, no Encilhamento manifestado por crescentes promessas 

de lucros que incentivavam investimentos que por sua vez incrementavam 

expectativas adicionais de ganhos  e que, por consequência , incentivavam novos 

investimentos.   
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 A emissão de moeda e crédito foi um nítido mecanismo de feedback positivo 

no Encilhamento. As reformas bancárias iniciadas no governo imperial fomentaram 

rápida e relevante emissão de moeda por instituições bancárias. A farta 

disponibilidade de moeda facilitou a concessão de crédito. O acesso ao crédito 

incentivou investimentos, que movidos pela expectativa de lucros adicionais, 

encorajou a concessão de novos créditos.  

 Outro típico exemplo de feedback positivo foi o mecanismo de financiamento 

para a aquisição de papeis de novas subscrições. Fazia-se necessário investimento 

inicial de 10% do capital relativo à subscrição original, sendo os 90% restantes 

integralizados em parcelas em prazos variáveis. A legislação permitia a 

comercialização de papeis com a integralização de somente 20% de seu capital 

total.  

 A facilitada aquisição e a aquiescência para a negociação de títulos com 

apenas pequena parte do capital integralizado, conjuntamente à expectativa de 

ganhos, exortava a aquisição contínua de papeis de novas subscrições. A euforia 

levava ao incremento das transações bursáteis que em um ciclo levava a posteriores 

incremento nas transações em bolsa.  

 O estouro da bolha se instaura com a enxurrada de papeis dos quais a  

cotação caiu abaixo de seus respectivos “pares”, com apenas pequena parte das 

subscrições integralizando 100% de seu capital. A cotação da ação abaixo dos 

valores empenhados nos compromissos de integralização do capital, fez com que os 

investidores simplesmente não honrassem suas obrigações com as sociedades 

anônimas. A lógica dos investidores era estancar perdas, mesmo que à preço de 

auferir os prejuízos relativos ao confisco dos valores já integralizados junto ao 

subscritor. A ubiquidade de tal realidade levou a desvalorização contínua de papeis.  

Em um feedback negativo de rápida duração, a queda generalizada de papeis 

alimentava o seguimento da espiral de quedas e prejuízos.  

 Com a publicação do Decreto nº 1362 de fevereiro de 1891, dobra-se a 

parcela do capital a ser integralizado como condicionante à negociação de ações. 

Suplementarmente, é instaurado imposto para a comercialização de ações e 

taxação sobre dividendos. O Decreto 1362 evola com a confiança do mercado e 

atua como a “pá de cal” sobre o Encilhamento.  
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 Por fim, em dezembro de 1895, sob forte influência da opinião pública, o 

congresso nacional aprova o Decreto 354. Ao invés de proteger o mercado de 

capitais, o Decreto implacavelmente o restringe. O mercado de ações foi suprimido 

por longas décadas e, para efeitos práticos, até a publicação da Lei do Mercado de 

capitais em 1965 os efeitos da Lei dos entraves de 1850 permaneceram. Consultar 

Tabela 3.2 para comparativo entre as fases da crise típica de Kindleberger e o 

Encilhamento. 

 

Fases de Kindleberger  Episódio do Encilhamento 

Deslocamento 

- Fim da escravidão e aumento de demanda por 
liquidez para pagar salários. 
- Expansão das Ferrovias e oeste paulista 
- Liberalização com o fim da Lei dos Entraves. 
 

Feedback Positivo 

- Emissão de moeda e aumento do crédito. 
- Financiamento para compra de ações por parte das 
companhias anônimas, com subscrição inicial de 
apenas 10% do capital requerido para o negócio. 
- Aumento contínuo das movimentações bursáteis. 

Feedback negativo - Não integralização do capital de subscrições 

Estouro 
- Queda brusca das cotações pela publicação do 
Decreto nº 1362, de fevereiro de 1891. 
 

O Fim do Pânico 
- Adoção do Decreto nº 354, de 16 de dezembro de 
1895. 

Tabela 3.2 – Fases Kindleberger e o Encilhamento 
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APÊNDICE A  – INDUSTRIALIZAÇÃO NO ENCILHAMENTO   

 Em fins do século XIX, o setor secundário no Brasil era constituído 

majoritariamente por indústrias têxteis e alimentícias131. Inicialmente, as manufaturas 

nacionais orbitavam no entorno do processamento de insumos agrícolas132.  

O agronegócio do café demandava a produção de sacaria para o transporte 

de grãos. Por sua vez, as usinas de açúcar processavam a safra das lavouras de 

cana para a fabricação do açúcar.  Indústrias alimentícias processavam banha de 

porco e produziam derivados do leite. De maneira geral, a indústria de 

transformação limitava-se a produção de grossos panos de algodão, chapéus, 

calçados e artigos de ferro fundido 133. Este era o setor industrial do Brasil em fins do 

século XIX.  

A produção de algodão bruto incentivou o surgimento de indústrias que 

produziam tecidos de algodão, principalmente tecidos mais grosseiros. O surgimento 

das primeiras plantas fabris para o processamento de algodão remonta à década de 

1850 e, nas primeiras décadas do século XX, o setor têxtil permanecia como o maior 

gerador de divisas do setor industrial brasileiro134.   

Nos anos iniciais do Encilhamento, em um esforço de sanar a escassez de 

meio circulante, produziu-se como um dos seus principais efeitos considerável 

aumento do crédito disponível. Para o segmento secundário, esse aumento de 

crédito se converteu rapidamente em aumento do número de empresas e da 

capitalização das existentes135.  

O capital das empresas fundadas entre novembro de 1889 e outubro de 1890 

atingiu 47.540 contos de réis. Tal número contrasta com a capitalização anterior de 

cerca de 35.655 contos136. Especificamente as indústrias têxteis listadas na bolsa do 

Rio de Janeiro, multiplicaram seu capital nominal de 13.500 contos para 84.210 

contos no intervalo de maio de 1889 até janeiro de 1892137.  
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Algumas das empresas fundadas no Encilhamento apresentaram grande 

longevidade. A companhia “Estrada de Ferro e Minas de São Jerônimo” permaneceu 

cotada em bolsa até a década de 1960138. O “Banco de Crédito de MG” permaneceu 

em atividade por cerca de um século, até os anos de 1990139. A companhia têxtil 

“Progresso Industrial do Brasil” operou por mais de um século e a companhia 

Antártica Paulista, sucedida pela atual ABInBev, permanece oferecendo seus 

produtos aos brasileiros no ano de 2020. Os papéis das empresas fundadas entre 

1890 e 1900, até a década de 1940, foram responsáveis pelo grosso das operações 

bursáteis da Bolsa do Rio140. 

Apesar das causas e efeitos negativos estudados anteriormente neste 

documento, o Encilhamento continha alguns aspectos positivos, principalmente 

durante a gestão do Ministro da fazenda Ruy Barbosa havia um desejo de se 

realizar a modernização do Brasil por meio da industrialização. Além do desejo de 

industrialização, à república interessava o apoio político dos industriais141.   

 A industrialização brasileira foi puxada pelos têxteis. A produção deste 

segmento industrial foi multiplicada em 11 vezes entre 1881 e 1895142. 

Supletivamente, houve um diversificado surto industrializante durante os anos do 

Encilhamento. Evidencia este fenômeno o fato de que a importação de bens de 

capital da Inglaterra  aumentou cerca de 70%  entre 1888 – 1889 e entre 1890 e  

1894143. 

A importação de máquinas britânicas é um excelente insumo do indicativo do 

movimento industrializante do Encilhamento. No Gráfico 1, é possível notar que o 

pico de 3,9 milhões de libras na importação de máquinas do Reino Unido 

corresponde aos anos do Encilhamento.  

A Tabela 1 totaliza as importações de máquinas industriais, em libras 

esterlinas, com origem na Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha e França. É 

possível notar que somente no ano de 1891, auge do Encilhamento, foram 

realizadas importações de máquinas em um total de  1.386.755 de libras esterlinas.  
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Ainda na Tabela 1, é possível observar que as importações crescem de 

maneira sustentada à partir de 1889, atingindo seu pico em 1891 e mantendo-se 

elevadas nos anos seguintes e somente apresentando relevante queda no ano de 

1897. É importante notar que o grosso das máquinas importadas é de diversos tipos, 

não havendo predominância de um tipo especifico, o que indica maior diversificação 

durante o surto industrializante do Encilhamento. Por máquinas de geração de 

energia, entendem-se máquinas a vapor, caldeiras, geradores elétricos e etc. 

 

Gráfico 1 – Importação de máquinas do Reio Unido em milhões de libras por quinquênio 

Fonte: Schulz, John. A crise financeira da Abolição, São Paulo, EDUSP, 2013. Página 188 

As oscilações da taxa de câmbio frente à libra esterlina também apresentaram 

relevante importância durante o surto industrializante do Encilhamento. Conforme 

pode ser observado na Tabela 2, após a forte valorização do Mil-Réis ao longo de 

1889, registrou-se depreciação da moeda até 1900, fenômeno este especialmente 

agressivo à partir de 1894144. A valorização de 1889 coincide com saldo comercial 

positivo e o terceiro maior superávit na balança de pagamentos ao longo dos 30 

anos compreendidos entre 1870 e 1900145. Companhias que realizaram a 

importação de seus equipamentos no período de câmbio em alta (1889 / 1890) 

transformaram os aportes financeiros captados nos anos iniciais do Encilhamento 

em ativos concretos. Tais companhias lograram êxito em importar máquinas a 
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preços competitivos, frente a um momento imediatamente posterior, no qual é 

verificado aumento no custo das máquinas em moeda nacional146. 

 As empresas que sofreram mais duramente a crise iniciada após o 

Encilhamento são aquelas que fizeram a importação de seus equipamentos 

tardiamente, pagando maior valor em moeda nacional, já em momento de câmbio 

desfavorável147.  

 

Tabela 1 – Exportações de maquinaria industrial para o Brasil provenientes da Grã Bretanha, dos Estados Unidos, da 

Alemanha e da França (em Libras esterlinas) 

Fonte: Suzigan, Wilson. Indústria brasileira: origem e desenvolvimento, São Paulo, HUCITEC, 2000. Apêndice 1 

Para o período de câmbio favorável, conjuntamente a alta taxa de inflação, as 

companhias industriais favoreceram-se de custos decrescentes e preços crescentes. 

Como é inerente a períodos inflacionários, os salários estavam defasados frente ao 

custo de vida. Portanto, a despesa por unidade de trabalho diminui e uma maior 

margem de lucro foi auferida148.   
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Máquinas e Equipamentos 1887 1888 1889 1890 1891
Máquinas  para  Geração de 

Energia ¹ 111 884    177 555    200 256    184 302    289 313       

Máquinas  Ferramenta

Máquinas  Têxteis

Máquinas  de Costura 45 713      94 906      65 508      65 254      93 975         
Máquinas  para  fabricas  de 

açúcar
3 408        2 386            

Máquinas  para  Gráfica 4 995        5 629        5 557        13 618      9 545            

Outras  Máquinas  Industria is 309 620    374 511    360 018    552 429    991 536       

Total 472 212£ 652 601£ 631 339£ 819 011£ 1 386 755£ 

Máquinas e Equipamentos 1892 1893 1894 1895 1896
Máquinas  para  Geração de 

Energia ¹ 164 477    145 609    160 245    111 046    143 722       

Máquinas  Ferramenta 9 652        10 951      6 534        3 542        7 145            

Máquinas  Têxteis 400 057    330 915    316 310    200 633       

Máquinas  de Costura 70 163      85 185      91 986      117 213    72 025         
Máquinas  para  fabricas  de 

açúcar 2 876        872            2 678        10 903      3 930            

Máquinas  para  Gráfica 2 678        3 364        4 509        6 915        7 024            

Outras  Máquinas  Industria is 682 067    296 088    332 681    419 793    437 963       

Total 931 913£ 942 126£ 929 548£ 985 722£ 872 442£     

Continuação
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Meses 
Taxas Extremas  (pence / por mil-réis) 

1889 1890 1891 1892 

Janeiro 27  1/8  -  27  3/8 28  3/4  -  26 18  3/4  -  20  3/4 12  -  12  5/8 

Fevereiro 27  3/8  -  27  3/4 23  7/8  -  24  3/8 19          -  19  3/4 11  3/4  -  12  3/8 

Março 27  3/4  - 22          -   23  7/8 17  1/2  -  19  1/4 11  5/8  -  12 

Abril 27  3/4  -  27 20  1/2  -  1/8 17  3/8  -  17  7/8 11  1/4  -  11  3/4 

Maio 26  3/4  -  27 20  1/2  -  21  3/4 16           -  17  1/4 11           -  11  1/4 

Junho 27  3/4  -  27 21  3/4  -  21  1/2 16  1/2  -  18  1/4 10  3/8  -  11  1/4 

Julho 26  7/8  -  27 22  1/2  -  23  1/2 15  1/2  -  17  3/4 10           -  10  1/2 

Agosto 26  7/8  -  27  1/4 22           -  24  3/4 14  1/2  -  16 10  1/2  -  11  1/8 

Setembro 27  1/4  -  27  5/8 21  3/4  -  22  1/4 14  3/4  -  15  7/8 10  7/8  -  13  3/4 

Outubro 27  1/2  -  27  5/8 21  3/4  -  24  1/8 13          -  15  5/8 13           -  15  3/4 

Novembro 27  3/8  -  27  1/2 22          -  24  1/4 11  1/2  -  13  5/8 12  1/4  -  13  1/2 

Dezembro 27  7/16  -  24  1/4 21  1/2   -  22  1/4 11  1/2  -  12  3/4 12  3/4  -  14 

Meses 
Taxas Extremas  (pence / por mil-réis) - Continuação 

1893 1894 1895 1896 

Janeiro 13  -  13  5/8 9  13/16  -  10  19/32 10  1/16  -  10  15/16 9  2/32  -  9  3/16 

Fevereiro 12  7/8  -  13  3/8 9  11/2  -  9  13/16 9  17/32  -  10  5/32 8  7/8  -  9  3/32 

Março 12  1/2  - 13 9  15/32  -  10 9  7/16  -  9  5/16 8  5/8  -  9  3/32 

Abril 11 7/16  -  12  5/16 9  1/32  -  9  15/16 9  5/16  -  9  23/32 8  7/8  -  9  1/2 

Maio 10  1/2  -  11  3/4 9  3/32  -  9  23/32 9  -  9  11/32 9  1/2  -  10  5/16 

Junho 10  1/4  -  11  1/8 9  3/16  -  9  5/16 9  7/32  -10 9  13/16  -  10  5/16 

Julho 10  9/16  -  12  1/8 9  5/32  -  9  13/32 10  3/32  -  11  13/32 9  9/32  -  9  7/8 

Agosto 11  13/16  -  12  3/8 9  7/32  -  9  13/32 10  1/2  -  10  15/16 8  27/32  -  9  5/16 

Setembro 10  3/8  -  12  1/8 9  1/2  -  12  1/2 10  3/8  -  11  5/32 8  23/32  -  9 

Outubro 10  7/16  -  10  13/16 11  5/8  -  12  5/16 10  9/32  -  10  17/32 8  -  8  25/32 

Novembro 10  1/4  -  10  1/2 11  3/16  -  11  15/16 9  1/8  -  9  23/32 7  7/8  -  8  11/4 

Dezembro 10  1/8  -  10  1/4 10  5/6  -  11  9/32 9  1/32  -  9  5/16 8  3/16  -  9  9/32 

Meses 
Taxas Extremas  (pence / por mil-réis) - Continuação 

1897 1898 1899 1900 

Janeiro 8  13/32  -  8  31/32 6  25/32  -  7  1/32 7  9/32  -  7  11/16 7  1/8  -  7  7/8 

Fevereiro 8  3/8  -  8  13/16 6  21/32  -  6  13/16 6  29/32  -  7  7/16 7  23/32  -  8  3/16 

Março 7  13/16  -  8  7/16 6  -  6  21/32 6  11/16  -  7 8  -  8  13/32 

Abril 7  21/32  -  7  31/32 5  5/8  -  6 6  25/32  -  7  5/16 8  1/8  -  8  13/32 

Maio 7  7/16  -  7  23/32 5  21/32  7  1/16 7  3/8  -  7  29/32 8  3/8  -  9  7/32 

Junho 7  9/16  -  7  13/16 5  15/16  -  7  25/32 7  7/8  -  8  1/8 9  1/8  -  11  1/32 

Julho 7  5/16  -  7  23/32 7  1/32  -  7  17/32 8  1/32  -  8  7/32 10  1/16  -  14  1/16 

Agosto 7  1/16  -  8  7/32 7  7/32  -  7  1/2 7  15/16  -  7  7/32 10  1/32  -  11  1/32 

Setembro 7  1/4  -  7  31/32 7  15/32  -  8  3/16 7  1/2  -  7  15/16 9  21/32  -  10  15/32 

Outubro 7  8/32  -  7  15/32 7  15/16  -  8  27/32 7  -  7  15/32 9  15/16  -  10  19/32 

Novembro 6  7/8  -  7  11/32 8  7/16  -  8  3/4 6  29/32  -  7  1/8 9  29/32  -  10  23/32 

Dezembro 7  1/32  -  7  7/32 7  13/32  -  8  9/32 6  15/16  -  7  1/16 9  5/8  -  10  1/16 

Tabela 2  – Variações Mensais da Taxa de Câmbio (pence por mil-réis) 

Fonte: Tannuri, Luiz Antonio. O encilhamento – Campinas –SP – FUNCAMP, 1981. – Anexo Estatístico 
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Após o estouro da bolha do Encilhamento, em fevereiro e março de 1891, 

praticamente nenhuma nova companhia industrial foi fundada 149. Os afortunados 

que auferiram lucro na bolha especulativa ou lograram êxito em evitar grandes 

prejuízos realizaram compras de moeda estrangeira e remeteram suas divisas ao 

exterior150. O afluxo de moeda ao exterior forçou a baixa do câmbio. 

A desconfiança geral legada do Encilhamento e a desvalorização cambial 

afugentaram os poucos investidores ainda disponíveis para a indústria. A partir de 

1892 partes das companhias organizadas nos dois anos anteriores cessaram suas 

atividades. 

Como citado anteriormente, as fábricas que encomendaram e pagaram 

maquinário com câmbio alto estavam em boas condições de sobreviver ao crash do 

boom do Encilhamento. Foram ainda auxiliadas pelo aumento de tarifas 

alfandegarias e, ao mesmo tempo, felicitadas por taxa de câmbio que restringia 

importações151.  

Já as fábricas que importaram seus insumos, já em fase adiantada do 

Encilhamento com câmbio desfavorável, encontravam-se seriamente ameaçadas. 

Iniciavam atividades em óbvia desvantagem para competir com as já instaladas152. 

As empresas inacabadas, cuja fase de implantação começara durante o 

Encilhamento e que ainda necessitavam de aportes adicionais de capital, 

enfrentavam a seríssima ameaça de nunca iniciarem atividades. 

O surto observado em fins do século XIX não foi suficiente para tornar o Brasil 

uma nação indubitavelmente industrializada. Foi um primeiro movimento que 

solidificou segmentos industriais, como a indústria têxtil, que seriam importantes no 

processo de industrialização do Brasil153. 

Em 1892, após lobby do setor, o governo federal concede 100.000 contos de 

bônus ao portador, com 4% de juros, pagos semestralmente com amortização no 

                                                           
149

 Stein (1979, Pg. 97)  
150

 Stein (1979, Pg. 98)   
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prazo de 20 anos154. Em contraste a auxílios anteriores pontuais e muito limitados, 

foi a primeira iniciativa do Governo em prover fomento significativo à indústria.  

A ocorrência de choques adversos como, por exemplo, as duas guerras 

mundiais e a grande depressão de 1929, afetaram severamente os mercados 

externos e muito dificultaram e encareceram as importações. A atuação dos 

choques externos foi essencial ao fomentar atividades fabris em substituição às 

importações.  

O surto industrializante do Encilhamento, as substituições de importações 

durante os choques exógenos e outros fatores que não são temas deste documento 

culminaram no surgimento de uma sólida indústria de base, a indústria de bens 

intermediários e uma forte e diversificada indústria de bens de consumo. O 

Encilhamento contribuiu para um processo que em 60 anos logrou êxito em de fato 

construir um país plenamente industrializado com um forte e diversificado parque 

industrial. 
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APÊNDICE   B – MOEDAS EM CIRCULAÇÃO DURANTE O 

ENCILHAMENTO  

1 – O MIL-RÉIS 

 O Mil-réis foi o padrão monetário corrente no Brasil entre o período colonial 

até 1942. Em outubro de 1942 foi substituído pelo Cruzeiro. O Mil-réis foi também 

utilizado em Portugal e colônias lusófonas em certos períodos históricos.  

 Ao contrário do padrão decimal, onde uma unidade monetária é subdividida 

em 100 centavos, o Mil-Réis era agrupado em mil unidades de 1 real. Portanto, um 

Mil-Réis corresponde literalmente a um mil réis. Outra expressão fundamental no 

padrão mil-réis é o “Conto de Réis”, um conto corresponde a mil mil-réis, ou seja, um 

conto de Réis constitui um milhão de réis.  

 Símbolo: Rs; 

 Um Mil-Réis: Rs 1$000; 

 Um conto de Réis: Rs 1:000$000 

1.1 - MOEDAS 

 Vintem: 20 réis; 

 Tostão: 80 réis; 

 Pataca: 320 réis; 

 Cruzado: 480 réis; 

 Patacão: 960 réis; 

 Dobra: Rs 12$800 ou 12.800 réis; 

 Dobrão: Rs 20$000 ou 20.000 réis; 

1.2 - CÉDULAS  

 Rs 500 réis (Ver Figura 1) 

 Rs 1$000 

 Rs 2$000 

 Rs 5$000 

 Rs 10$000 

 Rs 20$000 

 Rs 50$000 
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 Rs 100$000 

 Rs 200$000 

 

Figura 1 – Cédula de 500 réis 

 

2– LIBRA ESTERLINA  

 É a moeda oficial do Reino Unido (código £). Durante o século XIX e primeiras 

décadas do século XX, era a moeda dominante a nível mundial. Durante o 

Encilhamento, uma libra esterlina era constituída por 240 pence (singular: penny). 

Com a adoção do sistema decimal em 1971, uma libra esterlina passa a ser 

constituída por 100 pence. 
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