
HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
 
Em 1694 é criada a 1ª Casa da Moeda do Brasil com o objetivo de cunhar a moeda colonial, 
chamada de Provincial. 
Em 1808 D. João VI, rei de Portugal inaugura o primeiro banco no País, criado por razões 
políticas para emitir dinheiro sem lastro. Lastro, antigamente queria dizer que todo dinheiro 
emitido pelo governo, obrigatoriamente, tinha que ter o seu valor correspondente em ouro nos 
cofres do governo. 
O ouro guardado servia de lastro para o dinheiro circulante no país. Por isso era denominado 
lastro-ouro. Era uma espécie de garantia para o valor do dinheiro em circulação, qualquer 
problema, havia a garantia de ser trocado pelo ouro. 
Esse conceito já entrou em desuso há muito tempo. 
Hoje, o governo tenta manter o dinheiro em circulação no mesmo patamar do valor de todos os 
bens e serviços produzidos no país. É a chamada Base Monetária. 
Pense no dinheiro como outra mercadoria qualquer, se estiver sobrando, perde o valor e se estiver 
faltando, fica muito caro. É a Lei da Oferta e da Procura em ação. 
Todo o dinheiro em circulação tem que ser na medida certa para dar suporte para todo tipo de 
transação. 
Esse é um equilíbrio difícil de conseguir e o governo tem que tomar todo cuidado na sua Política 
Monetária. 
Em 1829 D. Pedro I fecha o primeiro banco do Brasil 
Entre 1822 e 1828 é feito o primeiro empréstimo externo. Foram capturados cerca de 5 milhões de 
libras esterlinas em Londres. 
Em 1828 é criado o primeiro banco privado comercial do Rio de Janeiro. 
Em 1849, D. Pedro II, com o decreto 648, regulamenta as atividades dos corretores de fundos 
públicos, nascendo assim, o embrião do mercado de capitais. 
Em 1851, o Barão de Mauá, constituiu um Banco do Brasil privado. 
Em 1853, esse Banco do Brasil se une ao banco Comercial do Rio de Janeiro, dando origem às 
raízes do atual Banco do Brasil. 
Em 1889 na 1ª República, já existiam 57 bancos. Restam, dessa fase nomes como Noroeste e Boa 
Vista. Surgem bancos em cidades do interior. Nessa época nascem o Banco do Estado de São 
Paulo e o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 
Em 1900, o Banco da República do Brasil, resultante da fusão do antigo Banco do Brasil com o 
Banco da República dos Estados Unidos do Brasil é liquidado. 
Em 1905 é criado um novo Banco do Brasil, o quinto, que funciona até hoje. 
Em 1920, bancos se concentram no setor cafeeiro, o que impulsiona a economia brasileira. 
Em 1929, ocorre a Crise da Bolsa de Valores de Nova York, que afeta o setor financeiro e é 
concebida a idéia de criar um Banco Central, implementada mais tarde. 
Em 1945, é criada a Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc) para exercer o controle do 
mercado monetário e preparar a organização do Banco Central. 
Em 1946, já existiam 2.075 agências bancárias. 
Em 1947 é apresentado ao Congresso um projeto de reforma bancária. 
Em 1964, a reforma bancária acontece com a criação do Banco Central e do Conselho Monetário 
Nacional. 
Em 1965, é sancionada a lei do Mercado de Capitais e do mercado financeiro. 



Em 1966, é disciplinada o funcionamento das Bolsas de Valores. 
Em 1967 é criado o conceito de mercado aberto (open market), com o conceito de recompra de 
ORTNs e surgem os fundos de investimentos em ações. 
Em 1979, verificou-se que, em 15 anos o número de instituições financeiras sob intervenção ou 
liquidadas somou 191. Assim, algumas das instituições financeiras liquidadas após 1964 foram 
Grupo Delfim, Banco Econômico, Sulbrasileiro, Coroa-Brastel, Comind, Auxiliar. 
Em 1994, o Plano Real estabiliza a economia. Até agosto de 1997 foram liquidados ou sofreram 
intervenção 41 bancos. O Banespa entra em regime de administração especial temporária. 
Em 1995, entram também em regime de administração especial temporária, os seguintes bancos: 
Banco Nacional, Banco do Estado de Alagoas, Banco do Estado de Rondônia, Banco do Estado de 
Mato Grosso e o Banco Nacional de Investimento. O Governo cria o Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro (Proer) para socorrer bancos 
inadimplentes.  
Em 1996, são liquidados o Banco Econômico, Mercantil S/A, Nacional, Banorte e Banerj. 
Em 1997 o Banco Bamerindus sofre intervenção. 
Em 2005 o Banco Santos é liquidado.  
 


