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O Ban co Rio e Mato Gros so,1 pri me i ro es ta be le ci men to de cré di to a ope -
rar no an ti go Mato Gros so, não foi ain da ob je to es pe cí fi co de ne nhum es tu do. A
his to ri o gra fia es pe ci a li za da tem, de fato, res sal ta do a ca rên cia de es tu dos so bre a
his tó ria mo ne tá ria e ban cá ria, não ape nas no Bra sil como em toda a Amé ri ca La -
ti na2. Saes, por exem plo, ob ser vou que os es tu dos dis po ní ve is “su ge rem, de
modo ge ral, que se pri vi le gi ou a pes qui sa em pí ri ca, ten do em vis ta a dis per são
das in for ma ções bá si cas”, de modo que “cada pes qui sa ten deu a pre o cu par-se
com te mas e pro ble mas pe cu li a res” (Saes, 2001:5).
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Com o pre sen te tex to, bus co por tan to su pe rar pelo me nos o con tex to de
“dis per são das in for ma ções bá si cas” com vis tas a con tri bu ir para “a ela bo ra ção
de uma his tó ria mo ne tá ria e ban cá ria mais abran gen te, que pos sa in cor po rar as
di ver sas ques tões le van ta das nas ex pe riên ci as es tu da das” (Saes, ibid.). Ade ma is,
para além da his tó ria ban cá ria, bus co con tri bu ir para a com pre en são da ex pe -
riên cia do BRMT em suas re la ções com o pro ces so de mo der ni za ção e de cres ci -
men to eco nô mi co em Mato Gros so, vis to que tal ex pe riên cia si tua-se pre ci sa -
men te em um pe río do de ag gi or na men to (Sin ger, 1985:352), mar ca do pela emer -
gên cia, no Bra sil, do “pa ra dig ma mo der no” (Herschmann & Pe re i ra, 1994:10) e
por uma “lar ga ex pan são das for ças pro du ti vas” (Pra do Jú ni or, 1987:207). Pro -
cu ro, fi nal men te, si tu ar a ex pe riên cia do BRMT no con tex to dos jo gos de po der
no en tão es ta do de Mato Gros so.

O BRMT foi fun da do com base em uma au to ri za ção con ce di da pelo Go -
ver no Pro vi só rio da Re pú bli ca (De cre to nº 1.149, de 6.12.1890)3 e seus in cor po -
ra do res fo ram Fran cis co Mo re i ra da Fon se ca, Fran cis co Mur ti nho e Fran cis co
de Pa u la May rink. Cons ti tu í do em as sem ble ia no Rio de Ja ne i ro, em ja ne i ro de
1891, o ban co ope rou re gu lar men te até ju lho de 1902, quan do en trou em pro ces -
so de li qui da ção ami gá vel. Sua pre si dên cia foi exer ci da por Jo a quim Mur ti nho
até se tem bro de 1896 e por Fran cis co Mur ti nho4 a partir de maio de 1897.

A res pe i to do con tex to es pe cí fi co da fun da ção do ban co, cabe lem brar
que, ain da no re gi me mo nár qui co, em meio à es cas sez de me i os de pa ga men to e à
cren ça de que “era ne ces sá rio uti li zar a rede ban cá ria pri va da como agen te su pri -
dor dos re cur sos mo ne tá ri os de man da dos pela eco no mia”, in ten si fi ca ra-se a
criação de ban cos, o que le vou a uma fe bril es pe cu la ção com os pa péis des sas ins -
ti tu i ções. A ins ta u ra ção da Re pú bli ca sus tou por um mo men to esse pro ces so,
mas logo em se gui da o novo re gi me “ace i tou con ti nu ar a po lí ti ca de em prés ti mos 
aos ban cos par ti cu la res” (cf. Levy, 1977: 144-149).

O de cre to 1.149 con ce dia ao BRMT pre fe rên cia na ob ten ção dos “fa vo -
res” (aí in clu í da a “ces são gra tu i ta de ter ras”) as se gu ra dos aos “ban cos re gi o na -
is” pela le gis la ção da épo ca (De cre to nº 165, de 17.1.1890). Assim, já em de zem -
bro de 1890 (an tes, por tan to, da efe ti va cons ti tu i ção do ban co), seus in cor po ra -
do res as si na ram com o go ver no fe de ral um con tra to pelo qual po de ri am re ce ber
gra tu i ta men te em Mato Gros so, para fins de co lo ni za ção, 500 mil hec ta res de ter -
ras, di vi di dos em dez gle bas de 50 mil ha cada uma (R-1893)5.

Embo ra te nha atu a do tam bém na pra ça do Rio de Ja ne i ro, onde fi ca va
sua sede, o “fim prin ci pal” do ban co era, des de o iní cio, “ope rar em Mato Gros -
so” (cf. R-1892), onde man te ve de fato uma “ca i xa fi li al” (na ci da de de Co rum bá)
e uma agên cia (na ca pi tal, Cu i a bá)6. Des se modo, o BRMT tem sido men ci o na do 
pela his to ri o gra fia re la ti va a te mas mato-gros sen ses/sul-mato-gros sen ses. Tra -
ta-se aí, con tu do, de rá pi das men ções en pas sant, nas qua is o ban co tem sido lem -
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bra do ape nas por suas re la ções com o im por tan te ramo da ex tra ção de erva-mate, 
pelo fato de ha ver cons ti tu í do, em se tem bro de 1891, a cé le bre Com pa nhia Mate
La ran je i ra (CML). Essa com pa nhia, que che gou a de ter um au tên ti co mo no pó -
lio so bre a ex plo ra ção dos er va is na ti vos exis ten tes no ex tre mo sul do en tão es ta -
do de Mato Gros so,7 trans for mou-se em uma gran de e po ten te em pre sa, que dis -
pu nha de sua pró pria in fra es tru tu ra de ex tra ção e co mer ci a li za ção, co man da va
mi lha res de tra ba lha do res e exer ceu um pa pel do mi nan te na eco no mia er va te i ra
sul-mato-gros sen se até a década de 1940. Desse modo, o banco ficou relegado
praticamente à condição de uma espécie de nota de rodapé na história de sua
criatura mais famosa.

Num es tu do pi o ne i ro so bre a his tó ria eco nô mi ca de Mato Gros so/Mato
Gros so do Sul, por exem plo, o BRMT é ci ta do ape nas na se guin te pas sa gem: “Os
er va is do Sul mato-gros sen se [...] ti ve ram sua ex plo ra ção mo no po li za da pela
Com pa nhia Mate La ran je i ra, li ga da ao Ban co Rio e Mato Gros so, de exis tên cia
tran si tó ria, numa ex pe riên cia que con fi gu rou, pela vez pri me i ra, a in ter fe rên cia
cla ra do ca pi tal fi nan ce i ro na pro du ção re gi o nal” (Alves, 1984: 30-31; ver re fe -
rên ci as se me lhan tes em Bor ges, 2001:128 e Arru da, 1997:33). Ou tros es tu dos re -
le van tes, in clu si ve so bre Co rum bá, se quer se re fe rem ao ban co (cf. Cor rêa, 1999;
Ito, 2000; Sou za, 2008). Zephyr Frank, en fim, che ga a in ver ter, por lap so, as ha -
bi tu a is re fe rên ci as, ao si tu ar o BRMT como “a hol ding com pany set up by the Mate
La ran je i ra Com pany” (Frank, 1999: 85).

Men ções um pou co mais ex ten sas, em bo ra ain da de pas sa gem, en con -
tram-se em dois tra ba lhos re la ti vos a Jo a quim Mur ti nho: a bi o gra fia es cri ta por
Vir gí lio Cor rêa Fi lho (1951) e o li vro de Fer nan do Fa ria (1993). A pri me i ra, de
sen ti do pre do mi nan te men te elo gi o so, si tua o BRMT como um em pre en di men to
“fe cun do em con se quên ci as eco nô mi cas” (Cor rêa Fi lho, 1951:50). Já em Fa ria, as
re fe rên ci as a Mur ti nho e ao ban co são es sen ci al men te ne ga ti vas. Lan çan do mão
do con ce i to de “pri va ti za ção do Esta do”, o au tor en fa ti za aci ma de tudo a apa ren te
dis po si ção, por par te da fa mí lia Mur ti nho e de seus ali a dos, de do mi na rem com -
ple ta men te a eco no mia e a po lí ti ca mato-gros sen ses, por me i os es pú ri os e mes mo
vi o len tos, com o úni co ob je ti vo de se lo cu ple ta rem de po der e ri que zas (cf. Fa ria,
1993: pas sim.). Re ser vo-me para dis cu tir adi an te, com mais pro fun di da de, tais re -
le van tes ques tões. Por ora, pas so a ex por, bre ve men te, a tra je tó ria do ban co.

A tra je tó ria do BRMT

Se gun do os es ta tu tos, o ca pi tal do ban co se ria de 20 mil con tos, em 100
mil ações de 200$000 (cf. Ata da as sem ble ia de cons ti tu i ção, 29.1.91). Entre tan to, 
em face da dura re a li da de da pra ça do Rio, no res cal do do Enci lha men to, de ci -
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diu-se re du zir a seis mil con tos o ca pi tal a ser efe ti va men te re a li za do (cf. Ata da
as sem ble ia ex tra or di ná ria de 14.1.1892). O BRMT era con si de ra do, por seu pró -
prio pre si den te, um ban co “pe que no” (R-1901) e, de fato, seu ca pi tal re a li za do
es ta va, em 1891, aba i xo da mé dia (7,4 mil con tos) do con jun to dos “ban cos e ca -
sas ban cá ri as” do Rio de Ja ne i ro (cf. Levy, 1977: 164). Esse ca pi tal era, con tu do,
equi va len te ao de dois im por tan tes ban cos pa u lis tas da mes ma épo ca, a sa ber, o
Ban co do Co mér cio e Indús tria de São Pa u lo e o Ban co de São Pa u lo, am bos com
um ca pi tal re a li za do de 5 mil con tos (cf. Saes, 1986: 153-154).

Se gun do um con ce i to que per ten ce, por as sim di zer, ao sen so co mum
his to ri o grá fi co so bre Mato Gros so/Mato Gros so do Sul, o BRMT se ria o “ban co
dos Mur ti nho” (cf. a fra se de Ní cia V. Luz, 1980: 26). Con tu do, na lis ta dos subs -
cri to res das en tão 100 mil ações do ban co, em ja ne i ro de 1891, apa re cem nada
me nos que 155 no mes, en tre pes so as fí si cas e ju rí di cas. De todo modo, como
mos tra a Ta be la 1, os dez ma i o res subs cri to res de ti nham 37% do to tal das ações
(cf. lis ta in Arqui vo Na ci o nal – Fun do Jun ta Co mer ci al do Rio de Ja ne i ro, li vro
54, re gis tro 1.333)8.

Ta be la 1 – Ban co Rio e Mato Gros so: 10 ma i o res subs cri to res de ações
(jan. 1891)

Nº de
or dem

          Subs cri tor Nº de ações % do to tal

  1           Pri mo Au gus to Te i xe i ra Pi nho      8.375        8,4

  2           Fran cis co May rink      7.050        7,1

  3           Ban co Bra sil e Nor te Amé ri ca      4.000        4,0

  4           Banco de Crédito Real do Brasil      4.000        4,0

  5           Luís de Faro Oli ve i ra      3.000        3,0

  6           Ba rão do Alto Me a rim      3.000        3,0

  7           Ban co Cons tru tor do Bra sil      2.500        2,5

  8           Th. Car los e [Fa mí lia]      2.000        2,0

  9           Ma no el T. Sil va Cot ta      1.500        1,5

10           Ro dolp ho [ou Adolp ho] Abre u      1.500        1,5

                                                                                           Total    36.925      37,0

Fon te: AN – Fun do Jun ta Co mer ci al do Rio de Ja ne i ro, li vro 54, reg. 1.333.

Entre os subs cri to res en con tram-se vá ri os ou tros ban cos, além dos in -
clu í dos na ta be la aci ma: o Ban co dos Co mer ci an tes (1.000 ações), Agrí co la do
Bra sil (1.000), Co lo ni al do Bra sil (1.000), Luso Bra si le i ro (1.000) e Itá lia Bra si le
(250). A lis ta re ve la ain da a for te pre sen ça de vá ri os ou tros ca pi ta lis tas da pra ça
do Rio de Ja ne i ro. Além dos que cons tam na ta be la, apa re cem, por exem plo, J.
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Mo des to Leal (500 ações) e vários integrantes das famílias Braga, Zenha, Fon-
seca etc.

Jo a quim e Fran cis co Mur ti nho apa re cem, por sua vez, com uma subs cri -
ção aba i xo da mé dia: ape nas 600 ações cada um. Pode-se cer ta men te su por que
am bos, ou ou tros mem bros de sua fa mí lia, fos sem tam bém aci o nis tas de al gum
ou al guns dos ban cos subs cri to res. Mes mo as sim, pa re ce to tal men te fora de
ques tão a ide ia de que “os Mur ti nho” fos sem os “do nos” do banco ou detivessem
seu completo controle.

Eles ti ve ram, pro va vel men te, a ide ia e a ini ci a ti va da fun da ção do es ta -
be le ci men to, além de te rem sido res pon sá ve is por sua alta ad mi nis tra ção. De
fato, Jo a quim Mur ti nho es ta va so li da men te es ta be le ci do no Rio de Ja ne i ro, ain -
da no pe río do im pe ri al, como pro fes sor e so bre tu do como mé di co. Entre seus pa -
ci en tes, além de ou tras im por tan tes fi gu ras do mun do po lí ti co na ci o nal, es ta va o
pró prio De o do ro da Fon se ca. Des se modo, ele de ti nha apre ciá vel in fluên cia nos
bas ti do res do Go ver no Pro vi só rio, ten do mes mo ob ti do para seu ir mão Fran cis -
co uma das con ces sões in clu í das no co nhe ci do De cre to nº 862, de 16.10.18909

(Cor rêa Fi lho, 1951:50 e 53).
Os dois ir mãos, con tu do, não agi am so zi nhos. Tan to na con ces são do de -

cre to 862 como na do BRMT, Fran cis co Mur ti nho apa re ce ao lado do cé le bre
Fran cis co May rink, fun da dor do Ban co Cons tru tor do Bra sil, “de ca no do mer -
ca do” do Rio de Ja ne i ro e de ten tor de “pre pon de ran te in fluên cia” so bre o mi nis -
tro Rui Bar bo sa (Car va lho, 2004:126, 131). Des se modo, o lan ça men to do
BRMT pa re ce ha ver sido mais um dos vá ri os ne gó ci os co man da dos por May -
rink nes se pe río do. De fato, a lis ta dos subs cri to res mos tra que May rink ali apa -
re ce por si pró prio (7.050 ações) e por ins ti tu i ções e pes so as a ele no to ri a men te
vin cu la das, como o Ban co Cons tru tor do Bra sil (2.500), o Ban co de Cré di to Real
do Bra sil (4.000), o ba rão do Alto Me a rim (3.000 ações) e o vis con de de Assis
Mar tins (1.000), além do ba rão de Oli ve i ra Cas tro e João da Mat ta Ma cha do (500
ações cada um)10.

Na pre sen te pes qui sa não foi pos sí vel en con trar, até o mo men to, ou tras
lis tas que re la ci o nas sem os aci o nis tas ao nú me ro de ações que pos su íam11. Tudo
que se tem é uma lis ta dos no mes dos aci o nis tas pre sen tes ou re pre sen ta dos nas
duas úl ti mas as sem ble i as do ban co, em 10.7.1902 e 26.2.1903. Ne las apa re cem
ain da cer ca de 60 no mes, des ta can do-se mem bros das fa mí li as Oli ve i ra Cas -
tro/Alvim (16 no mes), Mo re i ra Fon se ca/Luz (oito) e Ze nha/No gue i ra de Mo ra es 
(sete). Des se modo, pa re ce pos sí vel di zer que a di re to ria do ban co efe ti va men te
pre ci sa va, em ra zoá vel me di da, pres tar con tas aos aci o nis tas – cuja im pa ciên cia e 
te mo res, aliás, po dem ser sur pre en di dos em vá ri os mo men tos nas en tre li nhas
dos re la tó ri os da di re to ria, dos pa re ce res do con se lho fis cal e das atas das as sem -
ble i as ge ra is12.
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É cer to que, pelo que in di cam os da dos cons tan tes nos ba lan ços, o
BRMT des fru tou sem pre de uma si tu a ção re la ti va men te só li da, até mes mo no
con tex to da cri se na ci o nal da vi ra da do sé cu lo. Tais da dos in di cam, de fato, uma
ten dên cia de cres ci men to dos de pó si tos e uma con for tá vel dis po ni bi li da de de
ca i xa, e os pró pri os em prés ti mos, em bo ra não mos trem de sem pe nho ex cep ci o -
nal, pa re cem ha ver-se re cu pe ra do mes mo em meio à cri se (cf. os ba lan ços na sé -
rie de re la tó ri os de 1891 a 1901). Por ou tro lado, o ban co ja ma is se ca rac te ri zou
como uma ins ti tu i ção es pe ci al men te lu cra ti va (cf. Ta be la 2). Ao con trá rio, sua
ren ta bi li da de apre sen ta uma cla ra ten dên cia de cli nan te, an tes mes mo do agra -
va men to da si tu a ção eco nô mi co-fi nan ce i ra do país no final do século XIX – o
que certamente ajuda a compreender a aparente indisposição de parte dos
acionistas.

Ta be la 2 – BRMT e dois ban cos pa u lis tas: ren ta bi li da de mé dia

Insti tu i ção             Pe río do 
                       Mé di as anuais (%)

    Di vi den dos     Lu cros lí qui dos

Ban co Rio e Mato Gros so           1891-1901             5,7               6,4

Ban co do Com. e Ind. de São Pa u lo           1894-1901           26,1             22,2

Ban co de São Pa u lo           1895-1898           15,9             11,7

Fon tes: para o BRMT, re la tó ri os apre sen ta dos às as sem ble i as; para os de ma is, Saes, 1986:153-154.

No es sen ci al, a ação do ban co não pa re ce ha ver-se dado na es fe ra da con -
ces são de cré di to. Ao con trá rio, o BRMT pa re cia cons ti tu ir uma es pé cie de hol -
ding em pe nha da em ou tras ati vi da des além da que las pro pri a men te li ga das à in -
ter me di a ção fi nan ce i ra, tan to que os pró pri os re la tó ri os afir mam, re i te ra da men -
te, que as “ope ra ções in dus tri a is” constituíam a parte mais importante de suas
atividades.

Na ver da de, a jul gar pe los do cu men tos, o ban co vi veu, no que con cer ne
às ope ra ções na pra ça do Rio, em es ta do de cons tan te “re tra ção”, em de cor rên cia
das cri ses eco nô mi cas e po lí ti cas de âm bi to na ci o nal (cf., p. ex., R-1892). É tam -
bém cons tan te o re gis tro do des com pas so en tre as ope ra ções co mer ci a is (de sen -
vol vi das so bre tu do no Rio) e as in dus tri a is (lo ca li za das so bre tu do em Mato
Gros so). As pri me i ras, di zia Joa quim Mur ti nho em 1895, eram fe i tas “com a má -
xi ma pru dên cia e mes mo com cer to re tra i men to”; “em com pen sa ção, as
operações industriais alargaram-se e tendem a desenvolver-se cada vez mais”
(R-1895).

Na cri se ban cá ria de 1900, o BRMT pa re ce ha ver-se co lo ca do ini ci al -
men te em si tu a ção re la ti va men te con for tá vel: “con se gui mos atra ves sar a cri se”,
diz o re la tó rio, “fa zen do sem pre com pon tu a li da de os nos sos pa ga men tos”

130                              Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 23, n. 45, p. 125-146, ja neiro-junho de 2010. 

Paulo Roberto Cimó Queiroz



(R-1901). Mes mo as sim, o ban co ha via sido “sen si vel men te” afe ta do pe los efe i -
tos da cri se, ten do sido re du zi do, pela pri me i ra vez, o va lor dos di vi den dos
(R-1901). Já no ano se guin te, a si tu a ção do ban co se te ria tor na do bem mais dra -
má ti ca, com o que se de li ne a va o som brio qua dro que, logo em se gui da, iria jus ti -
fi car a li qui da ção: “Os per ni ci o sos efe i tos da cri se ban cá ria de 1900 [...] vi e ram
mo di fi car se ri a men te as boas con di ções de se gu ran ça e sol va bi li da de que acom -
pa nha vam em grande parte as nossas transações, ocasionando-nos com isso
prejuízos verificados em não pequena monta” (R-1902).

Em Mato Gros so, o ban co re a li zou ope ra ções co mer ci a is por meio da ca -
i xa fi li al de Co rum bá e da agên cia de Cu i a bá – aliás, di ri gi da, até 1899, pelo co -
nhe ci do lí der po lí ti co mato-gros sen se Pe dro Ce les ti no Cor rêa da Cos ta. Pelo que 
se de duz dos re la tó ri os, foi cres cen te, ao lon go dos anos, o vo lu me des sas ope ra -
ções, em bo ra elas não pa re çam ter sido ja ma is sig ni fi ca ti vas no con jun to das ati -
vi da des da ins ti tu i ção, em ter mos de pro du ção de lucros.

Men ci o na-se re gu lar men te a par ti ci pa ção do ban co no co mér cio exte-
rior mato-gros sen se: “pra ças es tran ge i ras que têm ne gó ci os di re tos com as de
Mato Gros so”, diz-se em 1896, es ta vam “re cor ren do ao Ban co e por so mas não
pe que nas, para re a li zar os res pec ti vos em bol sos e pa ga men tos” (R-1896). Mais
para o fim do sé cu lo, as tran sa ções em Mato Gros so apa re cem como uma for ma
de com pen sar a que da nos ne gó ci os na pra ça do Rio de Ja ne i ro. A di re to ria re sol -
ve mes mo am pli ar os re cur sos à dis po si ção da ca i xa fi li al, e des de en tão o ban co
pas sa ria a emi tir por essa ca i xa “vales-ouro” para os pagamentos da tarifa em
ouro sobre as mercadorias importadas (R-1899).

O BRMT in te res sou-se tam bém, em Mato Gros so, pelo ramo da ex plo -
ra ção da bor ra cha.13 A jul gar, con tu do, pelo que di zem os re la tó ri os, as re la ções
do ban co com esse ramo cons ti tu í ram uma lon ga sé rie de fra cas sos. No cor rer
dos anos, os do cu men tos de no tam uma cer ta im pa ciên cia dos aci o nis tas, à qual a
di re to ria, fre quen te men te au xi li a da pelo con se lho fis cal, res pon de com eva si vas
e pa la vras tran qui li za do ras (cf., por exem plo, o modo como Joa quim Mur ti nho
se re fe re ao tema in R-1895). E quan do, en tre 1900 e 1901, as pers pec ti vas pare-
ciam fi nal men te al vis sa re i ras, elas fo ram des tru í das pela ir rup ção de vi o len tos
con fli tos po lí ti cos “nas lo ca li da des que es tão em cor res pon dên cia com a zona se -
rin gue i ra”, do que de cor re ra a fal ta de pes so al e “ou tros não pe que nos pre ju í zos
que a per tur ba ção da or dem pú bli ca oca si o na” (R-1902). Des se modo, o banco
entrou em liquidação sem haver chegado a beneficiar-se da exploração
seringueira (cf. o relatório dos liquidantes, 1903).

Mu i to ma i or êxi to ob te ve o ban co, como foi dito, no ramo er va te i ro. A
ex plo ra ção dos er va is do an ti go sul de Mato Gros so teve iní cio após a aber tu ra da
na ve ga ção bra si le i ra pelo rio Pa ra guai, que re pre sen ta va uma fá cil via de aces so
ao prin ci pal mer ca do con su mi dor da erva-mate, a Argen ti na. Des de o iní cio,
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essa ati vi da de ca rac te ri zou-se por uma es tre i ta vin cu la ção en tre as es fe ras pú bli -
ca e pri va da (Arru da, 1997). Como os er va is si tu a vam-se em ter ras de vo lu tas, o
in te res sa do de pen dia de au to ri za ção go ver na men tal para ex plo rá-los, o que era
fe i to por meio de ar ren da men tos por pra zo de ter mi na do. Na dé ca da de 1870, co -
me çou a des ta car-se nes se ce ná rio um em pre sá rio cha ma do To más La ran je i ra.
Gra ças a suas re la ções de ami za de com os di ri gen tes pro vin ci a is/es ta du a is, La -
ran je i ra ob te ve su ces si vas con ces sões, num pro ces so que cul mi nou, já em 1890,
na ob ten ção de di re i tos ex clu si vos so bre uma vas tís si ma área, que abran gia qua -
se toda a re gião er va te i ra do es ta do (De cre to nº 520, de 23.6.1890).

No ano se guin te, La ran je i ra ob te ve tam bém au to ri za ção para or ga ni zar,
sob a de no mi na ção de Com pa nhia Mate La ran je i ra, uma so ci e da de anô ni ma que
te ria como prin ci pal fi na li da de ex plo rar sua con ces são (cf. De cre to nº 436C, de
4.7.1891). Essa com pa nhia foi efe ti va men te cons ti tu í da em se tem bro de 1891, sen -
do que, das 15.000 ações em que se dis tri bu ía seu ca pi tal (três mil con tos de réis),
14.540 fo ram subs cri tas pelo BRMT (cf. Arqui vo Na ci o nal – Fun do Jun ta Co mer -
ci al do Rio de Ja ne i ro, li vro 62, reg. 1565).14 Des de en tão, os re la tó ri os do BRMT
con sig nam in va ri a vel men te, a cada ano, os bons re sul ta dos fi nan ce i ros da em pre -
sa e os gran des be ne fí ci os que daí re sul ta vam para os aci o nis tas do ban co.

O “Por to Mur ti nho” e o am plo pla no do BRMT no an ti go sul
de Mato Gros so

O exa me da do cu men ta ção su ge re que a ação do BRMT em Mato Gros so 
cor res pon deu a um am plo pla no, cen tra do no es ta be le ci men to de um novo por to 
no mé dio Pa ra guai. De fato, o ban co pos su ía, con for me já re fe ri do, uma con ces -
são para a fun da ção de nú cle os co lo ni a is. Além dis so, o con tra to da CML com o
go ver no exi gia que a em pre sa, que efe tu a va suas ope ra ções co mer ci a is pelo por to
pa ra gua io de Con cep ción, pas sas se a efe tuá-las por um por to si tu a do em ter ri tó -
rio mato-gros sen se (Cor rêa Fi lho, 1925:20). Des se modo, Jo a quim Mur ti nho e
seus co la bo ra do res (den tre os qua is se des ta cou o en ge nhe i ro e po lí ti co
mato-gros sen se Antô nio Cor rêa da Cos ta15) de li be ra ram es ta be le cer no rio Pa ra -
guai um por to que, além de ser vir à ex por ta ção da erva e à mon ta gem dos nú cle os
co lo ni a is, pu des se tor nar-se o en tre pos to do co mér cio de todo o ex tre mo sul do
es ta do (cf. ofí cio à pre si dên cia de Mato Gros so em 13.11.1894, in R-1895).

Embo ra se deva ad mi tir que tal pla no in clu ís se, no es ti lo da que le tem po,
uma boa dose de sim ples re tó ri ca, pa re ce ine gá vel que, na épo ca e con di ções em
que foi for mu la do, esse pro je to era bas tan te pla u sí vel. O ex tre mo sul de Mato
Gros so se cons ti tu ía, es pe ci al men te após o fi nal da guer ra com o Pa ra guai, em uma 
tí pi ca fren te de ex pan são, re ce ben do mi gran tes pro ve ni en tes de ou tras pro vín ci -
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as/es ta dos (Mi nas Ge ra is, Go iás, São Pa u lo, Pa ra ná, Rio Gran de do Sul) e da Re pú -
bli ca do Pa ra guai, os qua is, além de se em pre ga rem na ex tra ção er va te i ra, de di ca -
vam-se à pe cuá ria bo vi na. Para es ses no vos ha bi tan tes, o rio Pa ra guai cons ti tu ía
uma ób via via de co mér cio. Até en tão, con tu do, o úni co por to bra si le i ro nes se rio,
ha bi li ta do para o co mér cio de im por ta ção e ex por ta ção, era o de Co rum bá, si tu a do
em po si ção ex cên tri ca e a enor me dis tân cia des sas zo nas pas to ris e er va te i ras. Des -
se modo, os ha bi tan tes des sa re gião re a li za vam suas tran sa ções, em gran de par te
sob a for ma de con tra ban do, com o re fe ri do por to de Con cep ción.

Nes se con tex to, a ar gu men ta ção em fa vor de um novo por to era ver da-
de i ra men te ir re fu tá vel: ele fa vo re ce ria a ex por ta ção de erva-mate, o po vo a men -
to, o abas te ci men to e o co mér cio em ge ral dos ha bi tan tes do sul e, ao atra ir a cor -
ren te co mer ci al di ri gi da a Con cep ción, am pli a ria as ren das da União e do es ta do. 
Para o ban co, os be ne fí ci os vi ri am so bre tu do sob a for ma da va lo ri za ção de suas
ter ras, tan to as dos nú cle os co lo ni a is como ou tras por ele ad qui ri das no mes mo
lo cal. Des se modo, pode-se tal vez di zer que a ação do BRMT cor res pon deu a
uma pri me i ra ten ta ti va de im plan tar, nes sa re gião, uma au tên ti ca “fren te pi o ne i -
ra” (cf. Mar tins, 1971).

Uma vez que nas mar gens do rio Pa ra guai, na re gião em foco, “os ter re -
nos de vo lu tos são to dos ala ga di ços na es ta ção das águas”, o ban co co me çou por
ad qui rir, em ju lho de 1892, o úni co lo cal con si de ra do ade qua do para a fun da ção
do por to: uma fa zen da cha ma da Três Bar ras, com 4,3 mil ha (R-1893). Para efe i to 
da “ces são gra tu i ta” pre vis ta no con tra to re fe ren te aos nú cle os co lo ni a is, o ban co
es co lheu ter ras con tí guas à fa zen da. Do por to para o in te ri or, em di re ção aos er -
va is, a CML cu i dou de abrir uma es tra da, que de ve ria cons ti tu ir um im por tan te
ele men to de in te gra ção dos pla nos: além de ofe re cer uma “sa í da fran ca” para os
fu tu ros pro du tos dos nú cle os co lo ni a is (R-1893), ela va lo ri za ria as ter ras do
banco e constituiria o primeiro passo da pretendida transformação do porto em
um grande entreposto.

Foi logo de mar ca da a área do pri me i ro nú cleo co lo ni al, com 50 mil ha
(R-1894). O por to da an ti ga fa zen da pas sou a ser de no mi na do, pelo ban co, “Por -
to Mur ti nho”, e ali já es ta vam “pron tas e fun ci o nan do”, em 1894, “to das as cons -
tru ções e obras” des ti na das à CML, isto é, as ins ta la ções do por to, de pó si to,
“pon te para tra pi che”, guin das tes etc. (R-1895). Ao mes mo tem po, o ban co to -
ma va pro vi dên ci as para a ha bi li ta ção le gal de seu por to, vis to que todo o pro je to
de pen dia da exis tên cia, ali, de uma “mesa de ren das al fan de ga da” (R-1895). O
ban co pa re cia tão an si o so pela ins ta la ção da mesa que, como meio de “abre vi ar”
o pro ces so, man dou cons tru ir um “edi fí cio apro pri a do” à re par ti ção e ofe re ceu-o 
“gra tu i ta men te” ao go ver no fe de ral (R-1895).

A ins ta la ção de tal mesa foi, con tu do, um pro ces so de mo ra do, efe ti va do
ape nas em maio de 1898 (cf. R-1899) e em cujo cur so apa re cem os pri me i ros si-
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nais de mu dan ça nos pla nos. A au sên cia da mesa di fi cul ta va, se gun do os re la tó-
rios, o cum pri men to do pra zo que o ban co ti nha para fun dar o pri me i ro nú cleo
(R-1896).16  Assim, o ban co ter mi nou por ob ter do go ver no a no va ção de seu con -
tra to. Pe las no vas es ti pu la ções, as si na das em maio de 1898, o ban co fi ca va dis -
pen sa do da obri ga ção de co lo ni zar a gle ba de 50 mil ha já de mar ca da; ao mes mo
tem po re nun ci a va ao di re i to às ou tras nove gle bas e a “to dos os ou tros fa vo res”
ori gi nal men te pre vis tos. Con tu do, a tí tu lo de “com pen sa ção dos gas tos” já fe i tos
com o “be ne fi ci a men to” da que la pri me i ra gle ba, o ban co ad qui ria ple na e in con -
di ci o nal pro pri e da de so bre ela (R-1898).

A des pe i to de tal mu dan ça, o ban co man ti nha, pelo que cons ta, o pro je to
de fun dar ali não ape nas um nú cleo co lo ni al, mas tam bém uma nova ci da de. Se -
gun do di zia Fran cis co Mur ti nho, “anun ci a mos o afo ra men to dos lo tes de ter re -
nos da ci da de que te mos pro je ta da. O su ces so foi pro me te dor, pois já es tão afo ra -
dos mu i tos dos re fe ri dos lo tes e a pro cu ra con ti nua com cer ta ani ma ção”
(R-1899). Man ti nha-se igual men te o pro je to de con ver ter o Por to Mur ti nho em
um polo co mer ci al, con for me vol ta va a ex por o pre si den te do ban co no en se jo da
efe ti va ins ta la ção da mesa de ren das:

[a] Com pa nhia Mate La ran je i ra, que, por fal ta da Mesa
de Ren das, tem de mo ra do a sua mu dan ça de fi ni ti va para aque le por to,
na tu ral men te ago ra a fará, le van do con si go im por tan tes fa to res de pros -
pe ri da de para essa lo ca li da de. [...] os ri cos mu ni cí pi os do sul de Mato
Gros so, até hoje tri bu tá ri os for ça dos da Re pú bli ca do Pa ra guai, [...]
apro ve i tan do a es tra da aber ta pela Com pa nhia Mate La ran je i ra, mu da -
rão tam bém para ali [...] toda a sua cor ren te co mer ci al [...]. Com os po de -
ro sos ele men tos pro ve ni en tes des sas duas mu dan ças, ra pi da men te se irá 
po vo an do o ter ri tó rio ad qui ri do pelo Ban co e con se quen te men te au -
men tan do o seu va lor (R-1898).

Entre tan to, os do cu men tos do ban co ex pres sam, nos anos fi na is do sé -
cu lo XIX, pre o cu pa ções com a lu cra ti vi da de de seus in ves ti men tos em Por to
Mur ti nho, ha ven do in di ca ções de que, até en tão, os gas tos ain da su pe ra vam os
lu cros (cf., p. ex., R-1900). Além dis so, as cir cuns tân ci as mos tram cla ra men te o
fra cas so do pro je to do novo polo co mer ci al. De fato, logo a di re to ria cons ta ta va
que, mes mo com a mesa de ren das, não se ria tão fá cil atra ir o co mér cio para seu
por to: a “cor ren te co mer ci al ema na da dos ri quís si mos mu ni cí pi os do sul de
Mato Gros so [...] in fe liz men te con ti nua, se não com ple ta men te, ao me nos em
gran de par te a ser des vi a da para a vila Con cep ción” (R-1901; idem em R-1902).
Des se modo, as úl ti mas es pe ran ças de sal va ção do pro je to eram de po si ta das em
uma con tro ver ti da ten ta ti va de im pe dir a con ti nu a ção do co mér cio ilí ci to por
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meio da re pres são le gal, nos ter mos de um con vê nio, as si na do en tre a União e o
es ta do (cf. R. 1902), pelo qual se cri a va uma “guar da adu a ne i ra”.17

O BRMT, a eco no mia e a po lí ti ca do an ti go Mato Gros so

Re fe rin do-se à atu a ção em pre sa ri al de Jo a quim Mur ti nho, seu bió gra fo
diz que, ao in vés de sim ples men te aven tu rar-se, “por atra ção ao ga nho, em tran sa -
ções bol sis tas”, ele “cu i da ria de dre nar boa por ção dos re cur sos dis po ní ve is de mo -
men to, ge ra dos pela in fla ção, em be ne fí cio de sua ter ra na tal” (Cor rêa Fi lho,
1951:49). Fer nan do Fa ria, por ou tro lado, como já foi vis to nes te tra ba lho, pre fe re
qua li fi car a ação dos Mur ti nho como “me ga es pe cu la ção”, vol ta da a “mo no po li zar
as con ces sões pú bli cas e as opor tu ni da des lu cra ti vas” da eco no mia mato-gros sen -
se (1993:213, 217).

A vi são de Fa ria não é, por cer to, pro pri a men te equi vo ca da. Zephyr
Frank, por exem plo, as si na la que oli gar qui as como a dos Mur ti nho “ru led on
account of the ir gui le, bru te for ce, and con trol of sour ces of po li ti cal pa tro na ge and eco no -
mic re sour ces lin ked, fre quently, to sta te-sanc ti o ned mo no po li es” (Frank, 1999:366; v.
tb. Cor rêa, 1995). É cer to tam bém que, como já foi apon ta do no iní cio des te tex -
to, sur gia nes sa épo ca, no Bra sil, um novo con jun to de “va lo res e mo de los”
(Herschmann & Pe re i ra, 1994: 26). Com o ad ven to da Re pú bli ca, tem-se a “eclo -
são de um es pí ri to que, se não era novo, se man ti ve ra, no en tan to, na som bra e em 
pla no se cun dá rio: a ân sia de en ri que ci men to, de pros pe ri da de ma te ri al” (Pra do
Jú ni or, 1987:208). Esse novo “es pí ri to”, por sua vez, es ti mu lou o pro ta go nis mo
de “aven tu re i ros e es pe cu la do res de úl ti ma hora”, pre sas de um “ar ri vis mo sô -
fre go e in con ti do” (Sev cen ko, 1985:26).

Mas pa re ce igual men te cer to que esse “novo es pí ri to do mi nan te” es ti -
mu la ria “ati va men te a vida eco nô mi ca do país, des per tan do-a para ini ci a ti vas
ar ro ja das e am plas pers pec ti vas” (Pra do Jú ni or, 1987: 209). O pró prio Sev cen -
ko apon ta, de fato, como “des fe cho” do re fe ri do “pro ces so de subs ti tu i ção das
eli tes so ci a is”, a “con sa gra ção do pro gres so como o ob je ti vo co le ti vo fun da -
men tal” (1985: 30). Enfim, com re la ção ao pró prio Enci lha men to, como já ob -
ser vou Ma ria Bár ba ra Levy, uma “re fle xão me nos apa i xo na da e mais ci en tí fi -
ca” re ve la que ele “con ti nha ele men tos po si ti vos” e “ace le rou o pro ces so de for -
ma ção de ca pi tal”, de modo que as em pre sas cri a das na épo ca não fo ram ne ces -
sa ri a men te sim ples “bo lhas de sa bão” (Levy, 1994: 141-142, 146). Des se modo,
as des cri ções de Fa ria afi gu ram-se um tan to ca ri ca tu ra is, fun da das num viés
mo ra lis ta que não me pa re ce o mais ade qua do à cor re ta com pre en são dos res -
pec ti vos fe nô me nos.18
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Fi gu ra – Vias de co mu ni ca ção na ba cia pla ti na
(adap ta da de  Los rios nos unem, Bo go tá: CAF, 1998)

Sev cen ko des cre ve a “re ge ne ra ção” en tão em cur so no Bra sil como “um
foco de vi go ro sas mu dan ças e uma ati vi da de eco nô mi ca fe bril, cen tra dos numa
ci da de [no caso, o Rio de Ja ne i ro] e ir ra di a dos para todo o seu hin ter land, num
úni co mo vi men to con vul si vo e ir re sis tí vel” – um pro ces so que po dia, aliás, “ser
en tre vis to com pe que nas di fe ren ças tem po ra is e va ri a ções re gi o na is, por exem -
plo, em Pa ris ou em Bu e nos Ai res, Ná po les, Belo Ho ri zon te, São Pa u lo, Ma na us
ou Be lém”. Tal pro ces so re la ci o na va-se ao im pe tu o so de sen vol vi men to do ca pi -
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ta lis mo em es ca la glo bal, que es ti mu la va, en tre ou tras co i sas, a ins ta la ção de in -
fra es tru tu ras des ti na das “ao in cre men to das in dús tri as ex tra ti vas e ao be ne fi ci a -
men to de ma té ri as-pri mas” – com o que se do ta vam “as re giões de ba i xa ou ne -
nhu ma ca pi ta li za ção” com o “equi pa men to pro du ti vo ne ces sá rio para adap -
tar-se ao rit mo e ao vo lu me da de man da” ex ter na (1985: 44).

Nota-se, de fato, que o ad ven to da Re pú bli ca avi vou o in te res se em pre sa -
ri al pela eco no mia mato-gros sen se. Entre 1891 e os anos ini ci a is do novo sé cu lo
re gis tra-se a for ma ção de vá ri as em pre sas, fun da das no Rio de Ja ne i ro, em Bu e -
nos Ai res, em Mon te vi déu, na Bél gi ca etc., vol ta das ao ramo das char que a das,
aos ne gó ci os da bor ra cha e à ex tra ção de mi né ri os como ouro, di a man tes e man -
ga nês (cf., p. ex., Qu e i roz, 1997: 41-43).

É cer to que pou cas des sas em pre sas efe ti va men te pros pe ra ram. De todo
modo, o caso do BRMT pa re ce ser uma ex pe riên cia par ti cu lar men te bem-su ce -
di da (no que con cer ne, pelo me nos, à eco no mia er va te i ra) de im pul so eco nô mi co 
ir ra di a do do Rio de Ja ne i ro para o hin ter land. De fato, pa re ce não ha ver dú vi das
de que a cri a ção do ban co per mi tiu que ca pi ta is fos sem re u ni dos e em se gui da
apli ca dos, em boa par te, em ati vi da des pro du ti vas, so bre tu do em Mato Gros so.
Foi, efe ti va men te, com os ca pi ta is apor ta dos pelo ban co que a Com pa nhia Mate
La ran je i ra pôde ex pan dir sua in fra es tru tu ra e sua pro du ção e, em se gui da, seus
lu cros. Ca pi ta is fo ram efe ti va men te imo bi li za dos em Por to Mur ti nho, na cons -
tru ção de uma in fra es tru tu ra que foi am pla men te uti li za da pela CML e pou co
de po is (1911) deu ori gem a um novo mu ni cí pio. As ren das pro ve ni en tes da eco -
no mia er va te i ra, en fim, che ga ram a ser mu i to sig ni fi ca ti vas no con jun to da re -
ceita do es ta do, em bo ra fos sem re la ti va men te ba i xos os va lo res co bra dos da
CML so bre o ar ren da men to dos er va is e a ex por ta ção do pro du to. Em ou tras pa -
la vras, pa re ce pos sí vel con clu ir que o ban co con tri bu iu para o cres ci men to eco -
nô mi co re gi o nal, por meio, so bre tu do, da ex pan são das ati vi da des ex por ta do ras.

É ne ces sá rio, evi den te men te, dis cu tir os con te ú dos con cre tos des se tipo
de “de sen vol vi men to”. Tra ta-se aqui da co nhe ci da mo der ni za ção con ser va do ra,
con for me apon ta Ian ni ao as si na lar que, no pro ces so es ti mu la do pela abo li ção e
pela re pú bli ca, “es ta va em mar cha uma sin gu lar re vo lu ção pelo alto” (Ian ni,
2004:23). Para Ian ni, de fato, a eco no mia bra si le i ra, vis ta em am pla pers pec ti va
his tó ri ca, “mo der ni za-se de modo mais ou me nos con tí nuo, cres cen te”; en tre -
tan to, “a pró pria so ci e da de mo der ni za-se pou co. As re la ções so ci a is e po lí ti cas
de sen vol vem-se com di fi cul da de [...]. Além das he ran ças oli gár qui cas e pa tri mo -
ni a is, emer gem os in te res ses do mi nan tes aglu ti na dos em di re tri zes go ver na -
men ta is” (2004:109, 111).

Com re la ção es pe ci fi ca men te ao caso mato-gros sen se, pa re cem-me es -
pe ci al men te va li o sas as con clu sões a que che gou Zephyr Frank, em sua pes qui sa
so bre as trans for ma ções ocor ri das em Mato Gros so nes se pe río do. Frank conclu -
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iu que o de sen vol vi men to das ati vi da des ex por ta do ras, ao mes mo tem po em que
pro por ci o nou uma ele va ção da ren da per ca pi ta mato-gros sen se a ní ve is bem aci -
ma da mé dia bra si le i ra, acen tu ou, de fato, as de si gual da des: “ex port-led growth
con tri bu tes to hig her le vels of eco no mic ine qua lity” (Frank, 1999: 304-305). Tal con -
clu são pa re ce apli car-se es pe ci al men te ao caso da eco no mia er va te i ra. Com efe i -
to, pode-se su por que, sem os ca pi ta is re u ni dos pelo ban co, não te ria sido pos sí -
vel que uma úni ca em pre sa lo gras se ex plo rar, com efi ciên cia, a vas ta con ces são
ob ti da por La ran je i ra. Des se modo, por tan to, tal vez a eco no mia er va te i ra
sul-mato-gros sen se pu des se ter-se en ca mi nha do para um pa drão se me lhan te ao
que era en tão ado ta do nos es ta dos do sul do país, onde a ex plo ra ção era re a li za da
por um gran de nú me ro de pe que nos proprietários.

A li qui da ção do BRMT

Para ini ci ar essa dis cus são, é pre ci so lem brar que, du ran te o pe río do de
exis tên cia do ban co, ocor reu uma gra ve ci são en tre os in te gran tes do gru po po lí -
ti co que, des de 1891, es ta va no po der em Mato Gros so, isto é, o gru po que in clu ía, 
além dos Mur ti nho, li de ran ças como Ge ne ro so Pon ce e os ir mãos Antô nio e Pe -
dro Ce les ti no Cor rêa da Cos ta. Em 1898, Ma nu el Mur ti nho ne gou-se a apo i ar o
nome es co lhi do por Pon ce para a pre si dên cia do es ta do. Pon ce, con tu do, in sis tiu
em seu can di da to e le vou-o à vi tó ria, em mar ço de 1899. 

Nos ter mos da “po lí ti ca dos go ver na do res”, ar qui te ta da pelo en tão pre si -
den te Cam pos Sal les, de ve ria ter pre va le ci do o ele i to de Pon ce, já que este úl ti mo
de ti nha o con tro le da ma i or par te do Par ti do Re pu bli ca no em Mato Gros so.
Entre tan to, Cam pos Sal les pre fe riu, nes te caso, pres ti gi ar o ir mão de seu mi nis tro
da Fa zen da. Des se modo, as tro pas fe de ra is em Mato Gros so per ma ne ce ram im -
pas sí ve is en quan to, por meio de vi o len ta pres são ar ma da, os ali a dos re u ni dos por
Ma nu el Mur ti nho for ça ram a Assem ble ia Le gis la ti va a con vo car no vas ele i ções –
nas qua is, como se ria de es pe rar, foi “ele i to” o can di da to de Mur ti nho. Re a gin do
fi nal men te, por sua vez, às con ti nu a das per se gui ções e vi o lên ci as pra ti ca das pe los
no vos do nos do po der, os pon cis tas des fe cha ram em 1901 uma re vol ta ar ma da – a
qual foi, con tu do, vi o len ta men te su fo ca da pe las for ças go ver na men ta is, for ma das
ma jo ri ta ri a men te por tro pas ir re gu la res ar re gi men ta das pe los “co ro néis” si tua-
ci o nis tas (cf. Cor rêa Fi lho, 1933; Cor rêa, 1995).

Como re sul ta do des se pro ces so, o es ta do, que ha via con se gui do li qui dar
toda a sua dí vi da e vi nha re gis tran do su ces si vos e cres cen tes sal dos or ça men tá ri -
os, viu suas fi nan ças en tra rem em rá pi do co lap so. Para sus ten tar a re pres são à re -
vol ta pon cis ta, o go ver no re cor reu a em prés ti mos e ao lan ça men to de apó li ces, de 

Paulo Roberto Cimó Queiroz

138                              Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 23, n. 45, p. 125-146, ja neiro-junho de 2010. 



tal modo que, em 1902, a dí vi da as cen dia já a cer ca de 2,6 mil con tos de réis, en -
quan to a re ce i ta caía de 3,8 mil con tos no mes mo ano a 1,6 mil em 1904 (cf. Men -
sa gem19 do pre si den te do es ta do em 10.1.1903; Cor rêa, 1995:89). O mes mo pro -
ces so igual men te re per cu tiu so bre o BRMT. Em pri me i ro lu gar, a rup tu ra po lí ti -
ca pri vou o ban co de dois im por tan tes co la bo ra do res em Mato Gros so, os qua is
pre fe ri ram per ma ne cer le a is ao der ro ta do Pon ce, os já ci ta dos ir mãos Cor rêa da
Cos ta.20 Além dis so, os con fli tos ar ma dos ocor ri dos em 1901 atin gi ram, com
par ti cu lar vi o lên cia, o mu ni cí pio de Di a man ti no, onde se si tu a vam as ba ses de
ope ra ção de mu i tas em pre sas de ex plo ra ção da bor ra cha, en tre as qua is aque la
criada pelo banco.

Na his to ri o gra fia mato-gros sen se/sul-mato-gros sen se en con tra-se di fu -
sa men te pre sen te a ide ia de que essa rup tu ra po lí ti ca teve um fun do eco nô mi co,
isto é, a ne ces si da de, por par te “dos Mur ti nhos”, de pro te ger as con ces sões da
Com pa nhia Mate La ran je i ra – para o que era sem pre ne ces sá rio “ter gen te na po lí -
ti ca e em po si ções de man do” (Me ne zes, 2007:93-94). Na ver da de, con tu do, até
onde se sabe, nada in di ca que, an tes da rup tu ra de 1899, os in te res ses eco nô mi cos
“dos Mur ti nho” es ti ves sem sob ame a ça. Ao con trá rio, o que se per ce be é que pelo
me nos os Mur ti nho e os Cor rêa da Cos ta es ta vam jun tos e fe li zes, no po der e no
ban co. A his to ri o gra fia, aliás, não cos tu ma re al çar a pre sen ça dos Cor rêa da Cos ta
no BRMT, o que pode ser in ter pre ta do como um si nal de sua di fi cul da de (so bre tu -
do no que con cer ne à his to ri o gra fia “tra di ci o nal”, que mais se ocu pou de te mas da
his tó ria po lí ti ca) em ad mi tir que as dis pu tas po lí ti cas in ter nas ti ve ram, como mos -
trou Frank, um gran de peso ne ga ti vo na tra je tó ria eco nô mi ca de Mato Gros so:

the most fre quently ad du ced fac tors in fron ti er un der -
de ve lop ment – im pe ri a lism, de pen dency, and a fa i led tran si ti on to ca pi -
ta lism – whi le im por tant, were not pri mary ca u ses for Mato Gros so’s fa i -
lu re to de ve lop eco no mi cally [...]. The ro ots of un der de ve lop ment in
Mato Gros so were, ins te ad, ge o grap hi cal, cul tu ral, ad mi nis tra ti ve, and
po li ti cal – that is, en do ge nous fac tors (Frank, 1999:435).

Em ou tras pa la vras, o que é pre ci so ex pli car nes te caso, a meu ver, não é a
ne ces si da de “da Com pa nhia” ter ami gos po de ro sos (isso é evi den te), mas sim o
con trá rio, isto é: por que “a Com pa nhia” (na ver da de, o ban co) per deu em 1899
par te des ses ami gos, que es ta vam com ela desde o começo.

O fato de os Cor rêa da Cos ta só se te rem afas ta do do BRMT após o agra -
va men to do con fron to en tre Pon ce e Ma nu el Mur ti nho, em 1899, pa re ce su ge rir
a hi pó te se de que a gê ne se des sa rup tu ra não é eco nô mi ca, mas es sen ci al men te
po lí ti ca. De fato, a jul gar pela unâ ni me ava li a ção da his to ri o gra fia, Ma nu el Mur -
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ti nho não se con si de ra va “aba i xo” de Pon ce, e cer ta men te viu na as cen são do ir -
mão Jo a quim ao mi nis té rio de Cam pos Sal les a opor tu ni da de de dis pu tar a pri -
ma zia do man do em Mato Gros so. As ati tu des de Pon ce, por sua vez, con tri bu í -
ram para o de sen ro lar da dis pu ta: ine bri a do com o pró prio pres tí gio, Pon ce co -
me ça ra a abu sar de sua li de ran ça, numa ati tu de for te men te per so na lis ta (Cor rêa
Fi lho, 1933:46-47; Me ne zes, 2007:54). O que se de se nha aí, por tan to, pa re ce ser
em gran de par te uma dis pu ta de egos, um con fron to en tre o ex tre mo per so na lis -
mo de Ge ne ro so Pon ce e a fria am bi ção de Ma nu el Mur ti nho.21

Fe i tas es tas con si de ra ções, pode-se ago ra vol tar ao tema da li qui da ção
do BRMT. A esse res pe i to, a his to ri o gra fia ve i cu la uma ver são se gun do a qual
essa li qui da ção te ria sido um pro ces so “fra u du len to” (v., p. ex., Cor rêa Fi lho,
1925: 41-42; Fa ria, 1993: 225-229). Tal ver são – for mu la da e di fun di da, ain da em
1902, pelo pró prio Antô nio Cor rêa da Cos ta, ex-su pe rin ten den te in dus tri al do
ban co em Mato Gros so, e por Ge ne ro so Pon ce, en tão se na dor – sus ten ta que as
ações do ban co ha vi am sido de li be ra da men te con du zi das à des va lo ri za ção por
meio de ma no bras das di re to ri as da CML e do ban co (am bas pre si di das por
Fran cis co Mur ti nho).

Pen so, con tu do, que essa ex pli ca ção não pode ser aco lhi da sem ma i or
exa me e dis cus são, pois foi pro du zi da num con tex to de vi o len ta luta po lí ti ca. De
fato, Cor rêa da Cos ta po dia ter sido, até 1899, um im por tan te fun ci o ná rio do
BRMT; já em 1902, con tu do, era um fe roz ad ver sá rio do gru po em que ha vi am fi -
ca do os Mur ti nho. Seu pró prio gru po ha via so fri do, tan to an tes como de po is da
ten ta ti va de re vol ta em 1901, inú me ras vi o lên ci as, pra ti ca das ou sus ten ta das, di -
re ta ou in di re ta men te, pe los mes mos Mur ti nho. Além dis so, pen so que de ve mos 
sem pre co lo car sob sus pe i ção toda ex pli ca ção, em His tó ria, que en vol va ra ci o cí -
ni os de tipo “cons pi ra tó rio”. Como já foi vis to, não pa re ce pos sí vel di zer que “os
Mur ti nho” de ti nham to tal con tro le do BRMT, de modo que, para além do as -
pec to em si ne bu lo so das su pos tas ma no bras de di re to ria, pa re ce du vi do so que
tais ma no bras fos sem ca pa zes de ilu dir ex pe ri men ta das fi gu ras do meio fi nan -
ceiro do Rio de Janeiro.

Assim, caso se re je i te ou pelo me nos sus pen da a ideia de uma cons pi ra -
ção, pode-se di zer que os da dos do úl ti mo re la tó rio da di re to ria do ban co – so ma -
dos, ade ma is, ao já re fe ri do his tó ri co de ba i xa ren ta bi li da de da ins ti tu i ção – eram 
efe ti va men te de sa ni ma do res: 1) de po is de anos de es pe ra pela mesa de ren das de
Por to Mur ti nho, des co bre-se que ela não atra i ria tão “na tu ral men te” as cor ren -
tes de co mér cio, e seu êxi to fi ca va na de pen dên cia de uma “fis ca li za ção” que não
po de ria ser se não inó cua, como po dia con clu ir qual quer pes soa que ti ves se uma
mí ni ma no ção da enor me po ro si da de das fron te i ras se cas do ex tre mo sul do es ta -
do; 2) de po is de anos de es pe ra pe los lu cros da bor ra cha, fa to res “ex tra or di ná ri -
os” des man cha vam, de um gol pe, toda a es tru tu ra mon ta da; 3) a pró pria CML,
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em bo ra em boa situação, lucrava menos, devido sobretudo à alta cambial,
enquanto no Rio a situação da praça, que nunca fora boa, ficava pior.

Vis tas as co i sas por esse ân gu lo, tal vez não se pos sa con si de rar des pro po -
si ta da a de ci são dos aci o nis tas – os quais, em face do som brio re la tó rio de 1902,
apro va ram a re a li za ção de um es tu do “so bre a con ve niên cia ou não de en trar o
Ban co em li qui da ção ami gá vel” (Ata da as sembleia ge ral or di ná ria, 31.5.1902).
As aná li ses en tão re a li za das pa re cem mos trar duas co i sas: as ele va das ex pec ta ti -
vas com os lu cros da bor ra cha e o te mor da ins ta bi li da de po lí ti ca em Mato Gros -
so. De fato, o re fe ri do es tu do, apre sen ta do em ju lho de 1902, di zia ex pres sa men te 
que, para com pen sar as re du ções no ati vo co mer ci al, de cor ren tes da cri se ban cá -
ria, con ta va-se “com os re cur sos ex tra or di ná ri os que de vi am pro du zir os no vos
em pre en di men tos in dus tri a is, mon ta dos em gran de es ca la no Esta do de Mato
Gros so” – o que, po rém, fora frus tra do pela “re vo lu ção” ocor ri da nes se es ta do.
Enfa ti zan do, as sim, tan to as “con di ções des fa vo rá ve is” da pra ça do Rio como a
“si tu a ção de luta in ten sa em que se acham atu al men te os par ti dos po lí ti cos em
Mato Gros so”, os au to res con clu em, di ri gin do-se aos aci o nis tas, que se ria “du vi -
do so pros se guir nas ope ra ções do ban co sem ar ris car to tal men te a sor te do vos so
ca pi tal”. A li qui da ção ami gá vel era, por tan to, a so lu ção re co men da da, uma vez
que o ban co acha va-se “em si tu a ção de pa gar in te gral men te aos seus cre do res”
(Ata da as sembleia geral extraordinária em 10.7.1902).

Con clu são

Ao que tudo in di ca, a ação do BRMT em Mato Gros so cor res pon deu a
um am plo pla no que, em bo ra in clu in do e in te gran do a ex plo ra ção er va te i ra, ia
além dela. Embo ra ape nas par ci al men te exi to sa, essa ação con tri bu iu para o cres -
ci men to eco nô mi co re gi o nal, ten do re pre sen ta do uma no tá vel ex pe riên cia de
im pul so eco nô mi co ir ra di a do do Rio de Ja ne i ro para o hin ter land na ci o nal. No
en tan to, na me di da em que se re su miu, ao fim e ao cabo, à es fe ra das ati vi da des
pri má rio-ex por ta do ras, esse cres ci men to foi ca rac te ris ti ca men te ex clu den te:
im pli cou em ma i or de si gual da de, ge rou no vos la ti fún di os, pro pi ci ou
acumulação de capital fora da região etc. 

A tra je tó ria do BRMT pa re ce mos trar, en fim, o quan to as ati vi da des eco -
nô mi cas, em Mato Gros so, po di am ser afe ta das pe las dis pu tas in ter nas pelo po -
der. De fato, o ban co não pa re cia es tar ne ces sa ri a men te “fa da do a so ço brar” (ex -
pres são de Cor rêa Fi lho, 1951:50), nem em fun ção da cri se ban cá ria de 1900
nem, mu i to me nos, por ha ver sido um pro du to do Enci lha men to. Des se modo, a
vi o len ta rup tu ra do equi lí brio de po der na que le es ta do pode ter sido de ter mi -
nan te na pró pria de ci são acer ca da li qui da ção do es ta be le ci men to.
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Notas

1. Aqui de sig na do, por co mo di da de, pela
si gla BRMT.

2. Como apon tou Car los Ma ri chal, “en la
ma yo ría de las his to ri as eco nó mi cas ge ne -
ra les” pres ta va-se “poca aten ción al pa pel
de los ban cos en la evo lu ción eco nó mi ca a
lar go plazo” (2002: 47).

3. Toda a le gis la ção re fe ri da nes te tra ba lho
pode ser con sul ta da em www2.ca ma ra.gov. 
br/legislacao.

4. Os ir mãos Mur ti nho (Ma nu el, Jo a quim
e Fran cis co) eram na tu ra is de Cu i a bá, de
onde sa í ram ain da jo vens para es ta be le -
ce rem-se, de modo pra ti ca men te de fi ni ti -
vo, no Rio de Ja ne i ro (em bo ra os dois pri -
me i ros, so bre tu do, man ti ves sem es tre i tos
vínculos políticos com o estado natal).

5. Para sim pli fi car a re da ção, os re la tó ri os
apre sen ta dos pela di re to ria do ban co às as -
sem ble i as de aci o nis tas são aqui de sig na -
dos pela le tra R se gui da do ano em que se
re a li zou a as sem ble ia (fi can do cla ro, por -
tan to, que um re la tó rio as sim de sig na do se
refere às atividades do ano anterior).

6. Antes da aber tu ra do rio Pa ra guai à na -
ve ga ção bra si le i ra (1856), Cu i a bá era o
prin ci pal polo co mer ci al da en tão pro -
vín cia de Mato Gros so. Após 1856, essa
fun ção foi sen do gra da ti va men te as su mi da 
por Co rum bá (es tra te gi ca men te si tu a da às
mar gens da que le rio), onde ten de ram a
con cen trar-se as ca sas co mer ci a is que efe -
tu a vam o co mér cio de importação e expor-
tação (v. Figura 1).

7. Como se sabe, a por ção me ri di o nal do
an ti go Mato Gros so, onde se si tu a vam os
er va is, foi trans for ma da, em 1977, no atu al
es ta do de Mato Grosso do Sul.

8. É pre ci so no tar que, nes se do cu men to,
mu i tos no mes apa re cem to tal ou par ci al -

men te ile gí ve is, uma vez que a lis ta foi
pre en chi da pe los pró pri os subs cri to res, os
qua is, em al guns ca sos, no lu gar dos no mes 
apu se ram simplesmente suas assinaturas.

9. Con ce dia-se “ao en ge nhe i ro Fran cis co
Mur ti nho e ao Ban co Cons tru tor do Bra -
sil” uma fer ro via que, par tin do de Ca ta lão
(Go iás) e pas san do por Cu i a bá, ter mi na ria
na fron te i ra de Mato Gros so com a Bolívia
(art. 4°).

10. A res pe i to do “vas to gru po de as so ci a -
dos” de May rink, ver Car va lho, 2004:126.

11. Essas lis tas não se en con tram nos re la -
tó ri os do ban co nem en tre os de ma is do cu -
men tos exis ten tes no fun do da Jun ta Co -
mer ci al. O fun do da Bol sa de Va lo res do
Rio de Ja ne i ro (Arqui vo Na ci o nal), por sua 
vez, não pos sui quaisquer documentos do
BRMT.

12. Na Assem ble ia de 1894, por exem plo,
um aci o nis ta che gou a ques ti o nar aber -
ta men te a di re to ria a res pe i to de um de fi cit
ve ri fi ca do na ca i xa fi li al de Co rum bá (cf.
Ata da Assem ble ia de 29.5.1894), e no ano
se guin te o con se lho fis cal jul ga va mes mo
ne ces sá rio de fen der ex pres sa men te as con - 
ces sões que fa zi am par te do ati vo do ban co, 
“con ces sões que hoje se ri am di fi cil men te
ob ti das” e cujo even tu al abandono “jamais 
teria justificação plausível” (in R-1895).

13. Como se sabe, a por ção nor te de Mato
Gros so, per ten cen te à Ama zô nia, pos su ía
ex ten sos seringais.

14. Para não alon gar de ma si a da men te o
pre sen te tex to, de i xo de re fe rir-me às di fe -
ren tes ver sões apre sen ta das pela his to ri o -
gra fia acer ca do pro ces so pelo qual “os
Mur ti nho” se tor nam pro pri e tá ri os da
con ces são de La ran je i ra (v., a esse res pe i to,
Arru da, 1997). Re gis tro, de todo modo,
que esse em pre sá rio con ti nu ou vin cu la do

142                              Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 23, n. 45, p. 125-146, ja neiro-junho de 2010. 

Paulo Roberto Cimó Queiroz



ao ne gó cio como integrante da adminis-
tração tanto da CML como do BRMT.

15. No me a do, em de zem bro de 1891,
“su pe rin ten den te in dus tri al” do ban co em 
Mato Gros so (R-1893).

16. Jo a quim Mur ti nho des cre ve, a tal res -
pe i to, uma si tu a ção que pa re ce ver da -
de i ra men te sur re al: era ne ces sá rio que
todo o ma te ri al im por ta do para as obras
fos se “pri me i ro a Co rum bá su je i tar-se às
de vi das for ma li da des fis ca is, ten do de po is
de vol tar a Por to Mur ti nho”, com enorme
acréscimo de tempo e despesas (R-1895).

17. Essa guar da, con tu do, não du rou se não
al guns me ses, ten do sido de sa ti va da após
um ata que ar ma do co man da do por gru pos
in te res sa dos no co mér cio com Concep-
ción.

18. A esse res pe i to pen so ser vá li da, em bo -
ra re fe ri da a um con tex to algo di ver so, a
se guin te ob ser va ção de Hobs bawm:
“mes mo o ho mem de ne gó ci os mais li mi -
ta do à pro cu ra do lu cro em, di ga mos, mi -
nas sul-afri ca nas de ouro e di a man tes
ja ma is pode ser tra ta do ex clu si va men te
como uma má qui na de ga nhar di nhe i ro.
Ele não fi ca va imu ne aos ape los po lí ti cos,

emo ci o na is, ide o ló gi cos, pa trió ti cos ou
mes mo ra ci a is as so ci a dos de modo tão pa-
tente à expansão imperial” (Hobsbawm,
1988: 94-95).

19. As men sa gens pre si den ci a is aqui re fe -
ri das po dem ser con sul ta das em www.crl.
edu/content/brazil/mato.htm.

20. Para se ava li ar o peso po lí ti co des ses
co la bo ra do res, bas ta lem brar que am bos
che ga ram à pre si dên cia do es ta do: Anto -
nio ain da na dé ca da de 1890 e Pe dro Ce les -
ti no em duas opor tu ni da des, nas décadas
iniciais do século XX.

21. Abu san do, tal vez, da ima gi na ção,
ar ris co-me mes mo a su ge rir que os de ma is
per so na gens im por tan tes des se pro ces so
fo ram le va dos a as su mir cer tas po si ções
con tra a sua pró pria von ta de. Em ou tras
pa la vras, a es pi ral de vi o lên cia de sen ca -
de a da em 1899 por Ma nu el Mur ti nho, ao
es tran gu lar o es pa ço de atu a ção po lí ti ca,
ar ras tou para cam pos opos tos, pela for ça
das res pec ti vas le al da des, per so na gens que 
ne nhum ou tro mo ti vo te ri am para
de sen ten der-se – como, de um lado, os
Corrêa da Costa e, de outro, o próprio
Joaquim Murtinho.
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Do cu men tos do Ban co Rio e Mato Gros so:

Ata da as sem ble ia de cons ti tu i ção
[29.1.1891]. Diá rio Offi ci al da União, Rio de
Ja ne i ro, 20 mar. 1891, p. 1187-1190.

Ata da as sem ble ia ex tra or di ná ria de
14.1.1892 – Arqui vo Na ci o nal, Fun do
Jun ta Co mer ci al do RJ, li vro 65, registro
1701.

Ata da as sem ble ia ge ral or di ná ria em
29.5.1894. Jor nal do Com mer cio, Rio de
Ja ne i ro, 27 jun. 1894, p. 6.

Ata da as sem ble ia ge ral or di ná ria em
31.5.1902. Jor nal do Com mer cio, Rio de
Ja ne i ro, 14 jun. 1902, p. 5.

Ata da as sem ble ia ge ral ex tra or di ná ria em
10.7.1902. Diá rio Offi ci al da União, Rio de
Ja ne i ro, 23 jul. 1902, p. 3157-3158.

Lis ta de subs cri to res das ações [jan. 1891] –
Arq. Na ci o nal, Fun do Jun ta Co mer ci al do
Rio de Ja ne i ro, li vro 54, re gis tro 1333.

Re la tó ri os anu a is apre sen ta dos às
as sem ble i as or di ná ri as dos aci o nis tas,
pu bli ca dos no Jor nal do Com mer cio do Rio
de Ja ne i ro nas se guin tes edi ções: 22.5.1892
(p. 8); 21.5.1893 (p. 6); 27.5.1894 (p. 5);
26.5.1895 (p. 4); 26.5.1896 (p. 8); 2.5.1897
(p. 6); 28.5.1898 (p. 4-5); 29.5.1899 (p. 4);
29.5.1900 (p. 5); 29.5.1901 (p. 6); 31.5.1902
(p. 4).

Re la tó rio dos li qui dan tes [à] as sem ble ia
ge ral de 26 de fe ve re i ro de 1903. Diá rio
Offi ci al da União, RJ, 26 fev. 1903, p. 1112.

Do cu men to da Com pa nhia Mate La ran -
je i ra:

Escri tu ra de cons ti tu i ção da so ci e da de
anô ni ma “Com pa nhia Mat te La ran je i ra”
[5.9.1891] – Arqui vo Na ci o nal, Fun do
Jun ta Co mer ci al do Rio de Ja ne i ro, livro 62, 
registro 1565.

Re su mo
O Ban co Rio e Mato Gros so, fun da do no Rio de Ja ne i ro em 1891 e li qui da do
em 1902, foi a pri me i ra ins ti tu i ção ban cá ria a ope rar em Mato Gros so. Ten do
como fon tes do cu men tos do pró prio ban co, este tra ba lho bus ca tra çar sua
tra je tó ria e dis cu tir suas vin cu la ções com a eco no mia e a po lí ti ca
mato-gros sen ses. Con clui-se que a ação do ban co nes se es ta do cor res pon deu a
um am plo pla no e con tri bu iu para o pro ces so de mo der ni za ção e de
cres ci men to eco nô mi co – em bo ra tal cres ci men to, li mi ta do às ati vi da des
pri má rio-ex por ta do ras, te nha sido ca rac te ris ti ca men te ex clu den te. Su ge re-se
tam bém que as atividades econômicas, em Mato Grosso, podiam ser afetadas
pelas disputas políticas internas.
Pa la vras-cha ve: His tó ria ban cá ria; mo der ni za ção; cres ci men to eco nô mi co;
con fli tos po lí ti cos; erva-mate.
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Abstract

The Rio and Mato Gros so Bank, foun ded in Rio de Ja ne i ro in 1891 and clo sed 
in 1902, was the first bank to ope ra te in Mato Gros so. Ba sed upon do cu ments
of the bank it self, this pa per aims at tra cing its tra jec tory and dis cus sing its
con nec ti ons with eco no mics and po li tics of Mato Gros so. It fol lows that the
bank’s ac ti on in this sta te cor res pon ded to a bro ad plan and con tri bu ted to
the pro cess of mo der ni za ti on and eco no mic growth – alt hough this growth,
be ing li mi ted to pri mary-ex port ac ti vi ti es, has been cha rac te ris ti cally
ex clu si ve. It is also sug ges ted how eco no mic ac ti vi ti es, in Mato Gros so, could
be af fec ted by po li ti cal in figh ting.
Key words: Ban king his tory, mo der ni za ti on, eco no mic growth, po li ti cal
con flicts, Pa ra gua yan tea.

Ré su mé
La Ban que Rio et Mato Gros so, fon dée à Rio de Ja ne i ro en 1891 et fer mée en
1902, a été la pre miè re ban que opé rant dans l’é tat de Mato Gros so. Cet ar ti cle, 
ayant com me sour ce les do cu ments mê mes de la ban que, es sa ye de re tra cer la
tra jec to i re de l’ins ti tu i ti on et de dis cu ter ses li ens avec l’é co no mie et la
po li ti que du Mato Gros so. C’é ta it pos si ble de con clu re que l’ac ti on de la
ban que dans cet état a cor res pon du à un lar ge plan et a con tri bué au pro ces sus 
de mo der ni sa ti on et de cro is san ce éco no mi que – en co re que cet te cro is san ce,
li mi tée à des ac ti vi tés pri ma i res d’ex por ta ti on, a eu une ca rac té ris ti que
ex clu si ve. Il est sug gé ré aus si com ment les ac ti vi tés éco no mi ques, au Mato
Gros so, pour ra i ent être af fec tés par des dis pu tes po li ti ques in ter nes. 
Mots-clés: His to i re ban ca i re, mo der ni sa ti on, cro is san ce éco no mi que, con flits
po li ti ques, maté.
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