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Resumo: 
A proposta dessa comunicação é apontar os padrões do sistema de crédito na sociedade de 
Salvador entre os anos de 1750 e 1800. Para tanto, utilizaremos as escrituras públicas de 
empréstimos referentes aos três ofícios que existiam neste período na cidade, cuja 
documentação encontra-se arquivada no Arquivo Público do Estado da Bahia. Buscaremos 
apontar os mecanismo para obtenção de crédito e os principais agentes envolvidos, credores e 
mutuários, tanto as instituições como indivíduos, bem como as atividades às quais estavam 
vinculados. Cabe ressaltar, que nossa amostragem compreende apenas os empréstimos de 
moeda sonante, não abarcando, portanto, outros mecanismos de empréstimos tão comuns 
numa sociedade pré-industrial. 
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No ano de 1755, o capitão Pedro Ferreira de Souza comprou do alferes Sebastião de 

Araújo Góes um sobrado pelo valor de 300$000.1 Para tanto, fez um empréstimo no valor de 

150$000, também em 1755, junto à Irmandade do Santíssimo Sacramento da cidade de 

Salvador.2 Com esta quantia, acrescida de dinheiro previamente acumulado, Pedro Ferreira 

pode efetuar a compra desejada. Já o homem de negócios Frutuoso Antônio de Mesquita 

precisou recorrer ao Convento de Nossa Senhora das Almas da cidade de Salvador após 

comprar um engenho cujo valor foi 8:000$000.3 Junto à instituição religiosa conseguiu o 

crédito de 400$000.4 Provavelmente, esse capital serviria para dar o impulso inicial a 

produtividade do empreendimento uma vez que eram altas as despesas para se colocar e 

manter em produtividade um engenho de açúcar. Segundo Schwartz, o acesso ao crédito que 

os senhores de engenho dispunham era mais importante do que o dinheiro que possuíam em 

caixa.5 No ano de 1781, para se iniciar a operação de uma empresa açucareira bastava um 

terço do capital necessário. O restante podia ser conseguido na praça de Salvador. Muitas 

vezes o capital para a compra dos bens ou para por um engenho em funcionamento, por 

exemplo, era obtido mediante empréstimos realizados com homens de negócio ou instituições 

credoras. 

                                                 
∗ Doutorando. 
1 APEB, Judiciário, livros de notas do 1., 2. e 3. ofícios de Salvador, livro 97, p. 99. 
2 APEB, Judiciário, livros de notas do 1., 2. e 3. ofícios de Salvador, livro 106, p. 28v. 
3 APEB, Judiciário, livros de notas do 1., 2. e 3. ofícios de Salvador, livro 114, p. 170v 
4 APEB, Judiciário, livros de notas do 1., 2. e 3. ofícios de Salvador, livro 114, p. 180v. 
5 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial1550-1835. São Paulo: 

Cia. das Letras, 1995, p. 179. 
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De forma geral, nas sociedades pré-industriais o acesso ao dinheiro se dava 

comumente via comerciantes, uma vez que eram eles que detinham a liquidez do sistema e 

conseguiam de maneira rápida fazer a rotação do capital.6 Contudo, analisando 

cuidadosamente as escrituras de empréstimo de Salvador,7 notamos que um peso considerável 

do capital era disponibilizado por instituições coloniais como o Juízo de órfãos, as Ordens 

Terceiras, Irmandades e a Santa Casa de Misericórdia. 

A tabela 1 indica o tipo de credores atuantes na praça de Salvador entre os anos de 

1750-80. A forte presença das instituições no mercado de crédito ocorreu, sobretudo na 

década de 50, período no qual foram responsáveis por 87,4% do montante total transacionado. 

Já nos decênios seguintes houve uma queda brusca na participação das instituições frente ao 

peso do volume total de empréstimos efetuados. Em 1761-70 esse valor atinge 30,4 e, 18,3% 

entre 1771-80. A diminuição da participação das instituições como credoras pode estar 

relacionado à crise de caixa pela qual algumas passaram como também, ao processo de 

fortalecimento do grupo mercantil que teria começado a atuar com mais força no mercado de 

crédito baiano a partir do último quartel do século XVIII. 

 

Tabela 1 – Tipos de credores em Salvador, 1751-1780 

 1751-60 1761-70 1771-80 

Valor % N.E. Valor % N.E. Valor % N.E. 

Instituições 130:054$222 87,4 33 8:889$321 30,4 16 12:713$821 18,3 17 

          

Privado 18:663$804 12,6 14 20:361$388 69,6 16 56:764$499 81,7 68 

          

Total 148:718$026 100 47 29:250$709 100 32 69:478$320 100 85 

Fonte: APEB, Judiciário, livros de notas do 1., 2. e 3. ofícios de Salvador (livros 90 (18/02/1751 a 08/02/1752), 

93 (26/02/1754 a 26/04/1755), 94 (10/06/1755 a 23/10/1755), 95 (15/12/1754 a 01/05/1755), 97 (20/08/1754 a 

18/08/1756), 98 (08/07/1756 a 15/08/1757), 99 (10/03/1756 a 04/09/1757), 102 (1758 a 1761), 103 (1758 a 

1763), 104 (04/09/1761 a 24/06/1763), 105 (26/06/1763 a 03/07/1764), 109 (1766 a 1767), 110 (14/12/1768 a 

22/04/1770), 115 (17/08/1773 a 10/05/1775) e 120 (07/07/1778 a 02/01/1780). 

Obs: 1 - valores em mil réis. 

                                                 
6 FRAGOSO & FLORENTINO, O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite 

mercantil no Rio de Janeiro, c. 1790 - c. 1840. Rio de Janeiro: Sette Letras., 1998, passim. 
7 As escrituras trabalhadas nesse texto são pertencentes aos três cartórios de notas que se localizavam na cidade 

de Salvador entre os anos de 1750-1780. Esta documentação encontra-se hoje arquivada no Arquivo Público 
do Estado da Bahia (APEB). Infelizmente, nem todo o material pode ser levantado, devido ao estado de 
degradação na qual se encontram muitos livros de notas. 
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        2 – só trabalhamos nesta tabela com empréstimos nos quais foi possível identificar o tipo de credor.  

 

Vejamos o comportamento desse mercado em anos anteriores. Segundo Rae Flory, o 

mercado de crédito era bastante difuso na sociedade baiana entre 1690-1715. Nesse período, 

os empréstimos concedidos pelas instituições representavam 45% do volume total, sendo a 

Santa Casa de Misericórdia responsável por aproximadamente 60% da quantia dos 

empréstimos institucionais e um quarto do montante total de 300 empréstimos analisados por 

ela.8 

O dinheiro obtido pela Santa Casa vinha, em geral, de doações testamentárias em troca 

de um determinado número de missas, mas também de doações em vida. Esse montante 

adquirido era repassado a terceiros na forma de empréstimos a juros, que variavam de 5% a 

6,25% ao ano. Os mutuários favorecidos pela Santa Casa eram aqueles que de alguma forma 

tinham ligação estreita com a Instituição, como os confrades e membros do conselho diretivo. 

Membros da elite baiana estavam regularmente representados nas listas de devedores da Santa 

Casa.9 O status e a condição social do mutuário eram atributos importantes para se conseguir 

vantagens na hora de efetuar o empréstimo, como a obtenção de uma quantia alta, juros 

inferiores ao da praça, prazos maiores para a quitação. Muitas vezes, o devedor acabava por 

pagar apenas os juros, jamais quitando a dívida. Obviamente, este desleixo com a cobrança 

dos empréstimos ao longo dos anos, fruto da aproximação entre mutuário e credor, acarretou 

dificuldades financeiras às instituições credoras. Talvez resida neste ponto um dos motivos da 

queda brusca do peso das fontes institucionais de crédito a partir da década de 1760. 

 

Tabela 2 – Instituições fornecedoras de crédito no mercado de Salvador, 1751-80 

Instituição Credora Valor % 

Santa Casa de Misericórdia 38:939$473 25,7 

Ordem Terceira do Carmo 8:346$485 5,5 

Ordem Terceira de São Francisco 5:000$000 3,3 

Irmandade de São Pedro dos Clérigos 4:160$000 2,7 

Convento de Santa Teresa 4:000$000 2,6 

                                                 
8 FLORY, Rae. Bahian Society in the mid-colonial period: the sugar platers, tobacco growers, merchants, and 

artisans of Salvador and the Recôncavo, 1680-1725. The University of Texas at Austin, PH.D teses, 1978, 
p.73. 

9 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Fidalgos e filantropos: a Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755. 
Brasília: Ed. da UnB, 1981, passim. 
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Mosteiro de São Bento 3:800$000 2,5 

Juízo de Órfãos 3:580$000 2,4 

Convento de Santa Clara do Desterro 3:497$495 2,3 

Irmandade do Santíssimo Sacramento 1:796$575 1,2 

Outros/indeterminado 78:537$336 51,8 

Total institucional 151:657$364 100,0 

 Fonte: a mesma da tabela 1 

Obs: valores em mil réis 

  

 Voltemos a Bahia da segunda metade do século XVIII. Como já observamos, as 

instituições foram perdendo espaço no papel de credor ao longo dos anos. De todo modo, se 

tomarmos o período como um todo, veremos que 62% do montante disponibilizados ao 

crédito foram ofertados por esses institutos, contabilizados em 66 escrituras. Na tabela 2 

podemos observar o peso relativo de cada um deles. 

Tal qual o período trabalhado por Flory, a Santa Casa se destaca como sendo a 

principal instituição fornecedora de crédito da Bahia, responsável por 25,7% do montante 

institucional ou 15,7% do volume total de empréstimos. Como já foi apontado, esse dinheiro 

entrava na Misericórdia via doações de terras, prédios urbanos, dívidas ativas, muitas vezes 

no momento da morte de um indivíduo. Desta maneira, essa instituição propiciava que o 

capital anteriormente paralisado, voltasse a circular na economia.  

Analisando mais detalhadamente nossas fontes, observamos que essa 

representatividade da Santa Casa ocorreu até a década de 1760, uma vez que na década de 

1770 não foi localizado nos livros notariais nenhum registro de empréstimo efetuado pela 

Misericórdia, como ilustrado na tabela 3. É claro que a ausência total de empréstimos entre os 

anos de 1770-80 pode estar relacionada a nossa impossibilidade de acessar toda 

documentação produzida no período. Contudo, fica latente que essa instituição foi perdendo 

importância ao longo dos anos no sistema de crédito de Salvador. 

 

Tabela 3 – Soma total dos empréstimos efetuados pela Santa Casa de Misericórdia de 

Salvador por década, 1751-80 

Santa Casa de Misericórdia 

1751-60 1761-70 1771-80 

36:896$727 2:042$746 - 
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Fonte: as mesmas da tabela 1. 

Obs: Valores em mil réis. 

 

Mas não só a Misericórdia oferecia dinheiro a risco na praça de Salvador. Outras 

instituições baianas estavam também envolvidas no mercado de crédito, como as irmandades 

de São Pedro dos Clérigos, do Santíssimo Sacramento, Ordem Terceira do Carmo, Ordem 

Terceira de São Francisco, Convento de Santa Teresa, Juízo de Órfãos e o Mosteiro de São 

Bento. Este último, no ano de 1660, obteve um sexto de sua renda com a cobrança de juros 

sobre empréstimos.10 O Convento de Santa Clara do Desterro era também uma dessas 

instituições. Acumulava capital cobrando dotes no momento da inserção de uma noviça e por 

meio de legado.11 Tais quantias depois eram redirecionadas ao mercado na forma de crédito. 

Tal como a Santa Casa, o Desterro concedia créditos a mutuários escolhidos, com juro 

inferior ao cobrado na praça. Mesmo com todas as facilidades não foram poucas as vezes em 

que tanto a Misericórdia quanto o Desterro tiveram que entrar na justiça para reaver o valor 

emprestado.12 

Esses exemplos institucionais foram mecanismos de produção de capital criados pelas 

sociedades coloniais para fazer frente à escassez de numerário, típico de economias pré-

industriais. Em ambos os casos, como para todos os outros relativos às instituições, a origem 

do dinheiro não estava, ao menos de forma direta, atrelada a atividade mercantil. 

No que tange ao papel desempenhado pelas instituições na praça do Rio de Janeiro, 

notamos algumas diferenças em comparação com a praça de Salvador. A participação da 

Santa Casa como instituição credora, por exemplo, foi praticamente inexpressiva na cidade 

carioca. Não foi encontrado nenhum empréstimo feito pela Misericórdia entre os anos de 

1650-80. 13 No século XVIII, a Santa Casa respondeu por 3,4% dos valores transacionados. 

Ainda assim, bastante limitado se comparado com os números encontrados para a Bahia 

durante o mesmo período. 

                                                 
10 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial1550-1835. Op. cit. p. 

180. 
11 Sobre os mecanismo para a inserção no convento de Santa Clara do Desterro cf. SOEIRO, Susan A. “The 

social and economic role of the convent: women and nuns in Colonial Bahia, 1677-1800”. In: Hispanic 
America History Review (HAHR), 1974. 

12 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Fidalgos e filantropos: a Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755. Op. 
cit., passim; SOEIRO, op. cit., 1974, passim. 

13 SAMPAIO, Antônio C. J. Na encruzilhada do império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio 
de Janeiro (c. 1650 – c. 1750). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 195. 
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Segundo dados apontados por Sampaio, entre 1650-1700, destacou-se como 

instituição credora o Juízo de Órfãos. Segundo o autor, essa instituição era a principal fonte de 

recursos da economia carioca, estando presente em quase um quarto de todas as escrituras de 

empréstimos, representando aproximadamente um terço do montante transacionado no 

período.14 

A partir da primeira metade do século XVIII, esse quadro sofre alterações. Embora 

ainda apareça como agente credor na década de 1710, o Juízo de Órfãos desaparece das 

escrituras no decênio seguinte, tornando insignificante sua participação no mercado de crédito 

nos anos posteriores.15 Sampaio entende que essa mudança estava atrelada ao peso crescente 

que vinha ganhando a atividade mercantil do Rio de Janeiro. Tal desenvolvimento 

possibilitou o surgimento de novas fontes de empréstimos, notadamente os homens de 

negócios.  

Entre 1711-20, os negociantes foram responsáveis por 21,4% do valor oferecido a 

juros. Nas décadas seguintes, esse percentual passou a ser de 46,2%, 58,1% e 42,4%, para os 

períodos de 1721-30, 1731-40 e 1741-50, respectivamente.16 Para Sampaio, o crescente 

aumento da participação de agentes vinculados ao comércio no sistema de crédito demonstra a 

transformação pela qual passava a economia carioca, qual seja, a distinção de homens ligados 

somente às atividades mercantis daqueles atrelados às atividades agrárias. 

No caso baiano, os dados de Flory mostram que os homens de negócios foram 

responsáveis por aproximadamente um quarto do montante de dinheiro disponibilizado ao 

crédito entre 1690-1715, representando a segunda fonte mais ativa de capital, vindo logo atrás 

das instituições. Outros profissionais residentes em Salvador e também atuantes como 

credores foram os clérigos, advogados, alguns militares e oficiais régios. Até mesmo alguns 

senhores de engenho emprestavam dinheiro, correspondendo a 7,3% do montante 

transacionado.17  

Para o período de 1751-80 contabilizamos 94 escrituras de empréstimos cujos credores 

eram pessoas físicas. Isso representa 38 % de todo o montante disponibilizado a crédito nas 

escrituras coletadas. O universo de pessoas envolvidas no sistema de capital a risco era 

bastante variado. Embora ainda seja necessário aprofundar a análise da documentação 

                                                 
14 SAMPAIO, Antônio C. J. Na encruzilhada do império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio 

de Janeiro (c. 1650 – c. 1750). Op. cit. p. 193. 
15 Idem, ibidem, p. 194. 
16 Id., ibid. pp. 190-1. 
17 FLORY, Rae. Bahian Society in the mid-colonial period: the sugar platers, tobacco growers, merchants, and 

artisans of Salvador and the Recôncavo, 1680-1725. Op. cit., pp. 72-4. 
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fazendo cruzamentos com uma gama maior de fontes, é possível apontar que entre os credores 

físicos havia advogados, militares, proprietários rurais, religiosos, agentes da governança e 

comerciantes. Estes últimos, de forma ainda preliminar aparecem em 7,8% das escrituras 

totalizando cerca de 7% dos fundos totais disponibilizados na praça. Se considerarmos apenas 

os empréstimos oferecidos por pessoas físicas descartando os desconhecidos, os homens de 

negócio aparecem como responsáveis por um terço do montante. 

Em comparação com dados levantados por Flory, fica evidenciado que houve uma 

queda na participação dos homens de negócio no sistema de crédito de Salvador e um 

aumento das instituições como agentes ativos. Por outro lado, o que a tabela 1 nos mostra é 

que havia uma tendência de mudança nesse padrão com o aumento da participação de pessoas 

físicas tanto em número de escrituras como no capital disponibilizado. 

Analisando isoladamente a década de 1770, verificamos que 12,6% do volume de 

capital disponibilizado foram feitos por homens de negócio, enquanto este mesmo grupo foi 

responsável por apenas 5% do montante total na década de 1750. Esses dados evidenciam que 

estava ocorrendo um incremento na importância dos agentes mercantis na participação do 

sistema de crédito. É bem provável que no final do século XVIII a participação dos 

comerciantes como agentes ativos de empréstimos tenha se tornado mais importante do que 

havia sido em meados do mesmo século. Isso deve ter ocorrido devido ao declínio financeiro 

de algumas instituições fornecedoras de crédito como a Santa Casa de Misericórdia. Vale 

ressaltar mais uma vez que aproximadamente 28% dos credores físicos presentes nas 

escrituras de 1751-80 ainda não foram identificados, o que nos leva a tomar certa cautela com 

qualquer conclusão que por ora venhamos apontar. De todo modo, o que podemos apreender 

diante desses dados é que havia uma oferta variada de fontes de financiamento na sociedade 

baiana colonial e uma autonomia relativa frente aos grupos metropolitanos. 

Se os homens de negócios não tinham uma participação tão significativa nos fundos 

disponibilizados a crédito mediante escrituras, eles eram responsáveis por outros mecanismos 

de fornecimento de capital. Na ausência de numerários, os comerciantes podiam fornecer 

empréstimos sob outras formas que não fosse a monetária. Segundo Schwartz, os senhores de 

engenho constantemente se viam em necessidade para aquisição de material operacional como 

mão-de-obra, ferramentas e equipamentos.18 Cabia aos comerciantes o fornecimento de tais 

mercadorias a base de crédito. Nessas condições eram mantidas contas abertas nas quais os 

                                                 
18 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial1550-1835. Op. cit., op. 

cit. p. 182. 
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senhores de engenhos e proprietários rurais se abasteciam de mercadorias e produtos muitas 

vezes importados, como escravos africanos, com a promessa do ajuste de contas ao final da 

safra. Em muitas ocasiões o pagamento do débito se dava mediante sacas de açúcar a um 

preço abaixo do mercado. Ainda segundo Schwartz, esse tipo de negociação foi 

imprescindível para a capitalização da indústria açucareira na Bahia.19 

O crédito era fundamental para a manutenção e sobrevivência de uma propriedade 

rural devido aos gastos constantes e à baixa lucratividade. De 1698 a 1715, senhores de 

engenho, plantadores de cana e de tabaco absorveram respectivamente 35,0%, 16,8% e 9,8% 

do volume total do capital disponibilizado na praça baiana.20 Isso significava que mais da 

metade do dinheiro a risco era direcionado para a área rural, mais do que isso, para a produção 

dos dois principais artigos da pauta de exportação baiana, o açúcar e o fumo. Tal fato era 

decorrência da baixa lucratividade da atividade agrária o que acarretava em endividamentos 

crônicos.  

Devemos salientar também que além de transações financeiras, as relações de créditos 

muitas vezes podiam estar atreladas a relações sociais de outra natureza como a formação de 

alianças. Um homem de negócio ao fazer um empréstimo para um senhor de engenho estaria 

objetivando a aproximação das famílias. Desta relação surgiriam laços mais fortes como a 

constituição de matrimônios. Enfim, em sociedades pré-industrias, as relações de crédito 

podiam abarcar igualmente relações financeiras e sociais. 

Os dados baianos apontados anteriormente coincidem com os levantados por Sampaio 

para o Rio de Janeiro. Os senhores de engenho são os grandes devedores na segunda metade 

do século XVII, atingindo a cifra de dois terços de toda dívida passiva na década de 1680. Sua 

participação diminuiu no século XVIII, pois neste momento surgiram novos atores dispostos 

ao endividamento, como lavradores, artesãos e comerciantes, reduzindo assim o espaço e o 

dinheiro disponível aos senhores de engenho. Além disso, neste momento estava ocorrendo 

uma crise no setor açucareiro fluminense que impôs a retirada desses indivíduos do mercado 

de capital a risco.21 

A garantia para o recebimento desses empréstimos na maioria das vezes era bens 

imóveis como casas, sobrados, engenhos, fazendas, terras e canaviais. Muitas vezes um 

                                                 
19 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial1550-1835. Op. cit.. 
20 FLORY, Rae. Bahian Society in the mid-colonial period: the sugar platers, tobacco growers, merchants, and 

artisans of Salvador and the Recôncavo, 1680-1725. Op. cit. p. 75. 
21 SAMPAIO, Antônio C. J. Na encruzilhada do império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio 

de Janeiro (c. 1650 – c. 1750). Op. cit. pp. 199-201. 
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mesmo bem acabava sendo empenhado em mais de um empréstimo, o que gerava muitas 

dificuldades na hora da cobrança dos credores.22 Os senhores de engenhos envoltos a dívidas 

intermináveis utilizavam-se de algumas leis como as de 1663 e 1723 que impediam o confisco 

total de um engenho. Isso acarretava disputas judiciais que perduravam por anos. Os credores 

tinham que se contentar nessas situações com um pagamento parcial ao fim de cada safra. 

Para além dos proprietários rurais havia uma gama variada de pessoas dispostas a 

pedir empréstimos, como militares, religiosos, desembargadores, oficiais régios, homens de 

negócios. Contudo, nos chama atenção o número expressivo de mulheres que captaram 

empréstimos. Aproximadamente 15% das escrituras tinham mulheres como mutuários o que 

totalizava cerca de 10% do crédito disponibilizado. Em sua maioria eram viúvas, como Teresa 

Ferreira de Sousa, viúva do mestre-de-campo Caetano Lopes Vilasboas, que tomou junto ao 

Convento de Santa Clara do Desterro, no ano de 1769, a quantia de 1:600$000 a juros de 5% 

ao ano.23 Com a morte do cônjuge, essas mulheres se viam em situação de penúria, tendo que 

muitas vezes recorrer aos credores para sobreviver. Algumas delas, como dona Inácia de 

Araújo Pereira, recorriam aos usurários apenas em último caso. Viúva do coronel Garcia de 

Ávila Pereira, ela se viu imersa em dívidas. Começou a se desfazer de seus bens em 1755, 

com a venda de um sítio. Ao longo dos anos, foram vendidos mais seis sítios e duas fazendas, 

arrecadando um volume de 3:522$000. Ao que tudo indica, essa quantia não foi suficiente 

para resolver seus problemas financeiros, pois em 1772 no ano que vendeu três sítios, dona 

Inácia recorreu às irmãs do Convento de Nossa Senhora do Carmo e pegou emprestados 

1:707$336. Não há registros da cobrança de juros. Talvez as irmãs tenham se solidarizado 

com a situação de penúria na qual se encontrava dona Inácia.24 Mas é provável também que a 

importância e a projeção social de dona Inácia, pertencente a uma das famílias mais poderosas 

e antigas da Bahia, justifiquem a não-cobrança de juros por parte das irmãs do Convento de 

Nossa Senhora do Carmo.  

Se por um lado era grande a procura por empréstimo por parte das pessoas físicas, de 

outro foi insignificante a participação das instituições coloniais como mutuárias, situação 

diferente do que foi observado quando analisamos os tipo de credores. Apenas quatro 

registros de empréstimos foram feitos para instituições, todas religiosas. O montante 

envolvido nessas transações representou 1,8% da quantia total disponibilizada a crédito no 

                                                 
22 SCHWARTZ, Stuart B. Op. cit., p. 179. 
23 APEB, Judiciário, livros de notas do 1., 2. e 3. ofícios de Salvador, livro 110, p. 89. 
24 APEB, Judiciário, livros de notas do 1., 2. e 3. ofícios de Salvador, livro 114, p. 424v. 
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período estudado. Curiosamente, dois desses empréstimos foram feitos por outras instituições 

religiosas, a saber: no ano de 1751 a Irmandade das Santas Almas emprestou a juros de 5% ao 

ano a quantia de 1:000$000 a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Conceição da Praia; 

também no ano de 1751, outro empréstimo foi efetuado pela Irmandade do Santíssimo 

Sacramento para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da quantia de 200$000 

a juros de 6,25% ao ano.25 

Flory também percebeu uma pequena representatividade das instituições atuando 

como devedoras. Seus dados indicam que apenas 1,1% da soma total do dinheiro a risco foi 

captado por essas instituições.26 Ao que parece, os mecanismos utilizados por essas 

organizações para se financiarem se situavam fora do mercado, como doações individuais, 

dotes, e na maioria das vezes mediante recebimento de herança. 

Vejamos agora o grau de concentração desses empréstimos. Para tanto, elaboramos as 

tabelas 4 e 5 que nos indicam os 10% maiores valores fornecidos a crédito nas escrituras e os 

50% menores, respectivamente. Optamos por fazer a comparação verificando o peso de cada 

uma dessas porcentagens nos decênios. 

 

Tabela 4 – Concentração total dos empréstimos nos 10% maiores, 1750-80 

 NE % Valor % 

1751-60 5 10,6 97:300$124 65,4 

1761-70 3 9,3 10:149$774 34,7 

1771-80 8 9,4 28:266$832 40,7 

Fonte: as mesmas da tabela 1. 

OBS: valores em mil réis 

 

Tabela 5 – Concentração total dos empréstimos nos 50% menores, 1750-80 

 NE % Valor % 

1751-60 24 51,0 9:245$495 6,2 

1761-70 16 50,0 5:197$760 17,8 

1771-80 42 49,4 8:203$238 11,8 

Fonte: as mesmas da tabela 1. 

OBS: valores em mil réis 

                                                 
25 APEB, Judiciário, livros de notas do 1., 2. e 3. ofícios de Salvador, livro 90, pp. 153; 244. 
26 FLORY, Rae. Bahian Society in the mid-colonial period: the sugar platers, tobacco growers, merchants, and 

artisans of Salvador and the Recôncavo, 1680-1725. Op. cit. p. 75. 
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A primeira conclusão que tiramos ao observar as tabelas 4 e 5 é o alto grau de 

concentração no mercado de crédito. Nos três períodos, os empréstimos mais vultosos foram 

sempre muito superiores ao de menor volume. Esta diferença torna-se significativa devido ao 

fato dos maiores aportes representarem um quinto do total dos menores. Na década de 1751-

60 essa diferença mostrou-se mais expressiva, quando os 10% mais altos empréstimos 

representaram uma fatia de 65,4% do montante total, enquanto os 50% menores juntos 

contabilizaram apenas 6,2%, uma diferença superior a 1000%. Há uma explicação para essa 

altíssima concentração expressa nesse período. No ano de 1760, um convento religioso 

emprestou ao Provedor da Alfândega da Bahia, Rodrigo da Costa de Almeida, a exorbitante 

quantia de 67:130$000.27 Esse empréstimo sozinho demonstra o alto grau de concentração 

desse sistema. Tal monta significou 45% de todo o capital posto ao crédito nesta década. A 

média dos empréstimos nesse período era de 3:160$000. O valor tomado pelo Provedor, 

portanto, excedeu em mais de 21 vezes a média. Se fizermos os cálculos sem esse registro 

teríamos a seguinte situação: os cinco maiores empréstimos (10,8% do total) somariam 

34:970$124, o que representaria 42,9% do montante posto a crédito na década. Já o peso das 

50% menores (23 escrituras) somaria 8:445$495 representando 10,3% do montante. Ainda 

que essa diferença fosse de mais de 400%, esses valores parecem mais próximos da 

normalidade do sistema de crédito em Salvador. 

Nos períodos seguintes as taxas dos maiores continuam muito superiores aos 

montantes dos menores. Entre 1761-70 essa diferença era superior a 100% e mais de 300% 

para os anos de 1771-80. Tal grau de concentração mostra que eram poucos aqueles que 

tinham acesso a quantias vultosas no mercado de crédito baiano. O que pode explicar tal fato 

é que dos 10% maiores empréstimos efetuados para todo o período (16 no total), dez foram 

realizados por instituições como a Misericórdia e o Desterro. Embora um número variado de 

pessoas recorresse a essas instituições, eram poucos aqueles que efetivamente conseguiam 

uma quantidade significativa de numerário. Para tanto, era necessário possuir status e 

prestígios, muitas vezes ter vínculos com essas instituições, como, por exemplo, ser um 

membro da Santa Casa de Misericórdia. 

 Ao observarmos os valores médios notamos que a concentração tendia a permanecer. 

A média dos maiores empréstimos nas décadas de 50, 60 e 70 eram respectivamente de 

19:460$000, 3:383$258, 3:533$354. Evidentemente que o empréstimo ao provedor da 
                                                 
27 APEB, Judiciário, livros de notas do 1., 2. e 3. ofícios de Salvador, livro 103, p. 115v. 
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alfândega provoca a deformidade nos números apresentados para o primeiro período. Já as 

médias dos volumes dos menores eram de 385$228, 324$860 e 195$315. Ao que parece, o 

aumento no número de créditos expedido na cidade de Salvador estava atrelado a uma maior 

pulverização das quantias, mas não significou uma melhor redistribuição do dinheiro. Pelo 

contrário, um número cada vez menor de escrituras passou a concentrar uma quantidade 

maior de dinheiro. 

 Talvez a explicação para este panorama esteja na saída ao longo da segunda metade do 

século XVIII das grandes instituições credoras, encarregadas de vultosos fundos colocados a 

risco. Elas foram responsáveis como já mencionado anteriormente por 62% do montante entre 

1751-80, sendo que essa participação caiu de 87,4% nos ano 50 para 18,3% na década de 70. 

Neste momento a opção de investimento passou a ser a dedicação a um número menor de 

empréstimos para pessoas de confiança. Parece ser uma estratégia para garantir com mais 

segurança o retorno do montante. Por seu turno, esses dados acarretaram numa maior atuação 

dos credores físicos. São eles que passam a atuar na pulverização do crédito em substituição 

ao papel até então exercido pelas instituições. Isso pode indicar uma mudança pela qual estava 

passando o mercado baiano, como o crescimento e fortalecimento dos homens de negócio. 

Mas não só na Bahia essa concentração se fazia presente. Dados trabalhados por 

Sampaio apontam perfil similar no sistema de crédito da praça do Rio de Janeiro.28 Ao 

comparar a segunda metade do século XVII com a primeira do século XVIII, o autor percebe 

que houve um aumento no grau de concentração. Se no primeiro período os 10% maiores 

empréstimos significavam 35,3% do valor transacionado e os 50% menores correspondiam a 

21,8%, nas décadas posteriores, os montantes dos maiores passou a ser de 44,4% e dos 

menores de 13,7%.29 Sampaio aponta a saída do sistema no século XVIII do principal credor 

do Seiscentos, o Juízo de Órfãos, que atuava como um dispersor dos valores de pequeno e 

médio porte, o que é bem diferente do que acontece na Bahia, onde as instituições fazem os 

maiores empréstimos. Conjugado a este dado ocorreu o incremento da participação de agentes 

vinculados aos negócios mercantis. Nos Setecentos, a elite comercial passou a ser responsável 

não só pela concentração dos valores totais dos empréstimos como também por aqueles de 

                                                 
28 SAMPAIO, Antônio C. J. Na encruzilhada do império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio 

de Janeiro (c. 1650 – c. 1750). Op. cit. p. 204. 
29 Idem, ibidem, p. 205. 
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maior monta.30 Isso demonstra a capacidade dessa nova elite de mobilizar e disponibilizar 

grande somas de numerários. 

O que buscamos apontar nessa comunicação é a representatividade dos padrões do 

sistema de crédito na sociedade baiana entre 1751-80. Nessa análise, a partir das escrituras 

públicas, verificamos o papel fundamental das instituições coloniais como credoras, com 

destaque particular para a Santa Casa de Misericórdia, responsável pelos empréstimos de 

vultosas quantias. Ao que parece, a dependência frente a essas instituições se por um lado 

demonstra uma fragilidade do capital mercantil local, ainda não sendo capaz de controlar o 

mercado de crédito e, por conseguinte, a sua liquidez, por outro demonstra autonomia desta 

economia em relação aos grupos mercantis metropolitanos. De todo modo, notamos que 

mudanças estavam ocorrendo neste padrão de investimento, com a queda na participação das 

instituições ao longo do século XVIII e o incremento da atuação de agentes físicos, 

principalmente os ligados às atividades comerciais. O que parece ter permanecido ao longo do 

tempo foi o grau de concentração do capital a risco, onde uma pequena parcela de mutuários, 

cerca de 10% recebeu mais do que o dobro de todo o crédito obtido por metade dos 

devedores. 

                                                 
30 Segundo Sampaio, dos 38 maiores empréstimos da primeira metade dos Setecentos, 20 (52,6%) tinham como 

credores homens de negócios, responsáveis por 60,5% do valor toal. Cf. SAMPAIO, Antônio C. J. Op. cit. p. 
205. 


