
A República Velha (1889 – 1930) 

O Sistema Econômico (1889-1894) 



Durante toda a República Velha, a economia brasileira continuou 
baseada na exportação de produtos primários 
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Comércio, indústria, transporte , construção civil, geração de 
energia – Atividades que cresceram lentamente, porém 
constante. 
A ênfase era para agricultura 



 A política financeira de Campos Sales 

(1898 – 1902) 

•  A economia brasileira não ia bem – problemas com o café (preço 
caindo) / borracha (quantidade exportada diminuindo devido a 
concorrência da Malásia e Indonésia) 

 
• Ainda havia resquícios do encilhamento  
 
• Crise financeira (o governo não arrecadava o necessário p/ pagar suas 

despesas 
 
• O governo não estava conseguindo pagar a dívida externa 
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Para resolver os problemas:  

• Funding Loan (1898): 
 

– Renegociação da dívida brasileira. 
 
– Suspensão do pagamento dos juros por 3 anos. 
 

• Novo empréstimo. 
 

– 13 anos para início do pagamento e 63 anos para a quitação 
integral.(comprometia o Brasil até 1974) 

 
– Garantias: receitas da alfândega do RJ e demais se necessário, 

receitas da  Estrada de Ferro Central do Brasil e do serviço de 
abastecimento de água do RJ. 

 
 



Para resolver os problemas: 

•  Retirada de parte e não emissão de papel-moeda  

• 1897 == 780 mil contos de réis   

• 1902 == 675 mil contos - dinheiro insuficiente p/ 
atender as necessidades do país 



Para resolver os problemas: 

• Para combater o déficit orçamentário == corte de 
despesas  ++ aumento de impostos  



Para resolver os problemas: 

• Valorização da moeda  

• 1898 – 48 mil-réis p/ 01 libra  

• 1902 – 14 mil-réis p/ 01 libra -  fato que gerou 
ainda mais crise 



• As finanças estabilizaram-se, porém,  a economia 
continuava indo mal (a renda com as exportações do café 
reduziu a metade // indústrias fechadas  // desemprego) 



A política de valorização do café 
 

• 1895 – a oferta do café era maior que a procura (1895 – 01 saca de 
café 4 libras // 1905 – 01 saca de café 1,8 libra) 

 
• O governo de São Paulo propõe um plano oficial de apoio à 

cafeicultura – o presidente Rodrigues Alves não aceitou intervir na 
economia (respeitou os princípios do liberalismo) 

 
• 1906 – Os governadores de SP, RJ, MG assinaram em 1906 o 

Convênio de Taubaté (política de valorização do café) – Escala 
Estadual 

 
• Em 1907, o presidente Afonso Pena assume a valorização do café 

para o governo federal – Escala Federal  



Resultado da  política de valorização do café  
 

• Aumento da inflação  

 

• Crescimento da dívida externa  (48 milhões de libras 
emprestados)  

 

• Aumento dos excedentes invendáveis 

 
• Incentivo a que outros países também produzissem café 



A reforma monetária de Washington Luís 
e a crise de 1929 

• A elite dirigente afirmava que as dificuldades 
econômicas eram fruto do descontrole monetário e 
financeiro 

 

• Para resolver os problemas deveria adotar-se o padrão-
ouro (todas as notas em circulação poderiam ser 
trocadas a qualquer momento por ouro) 
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A reforma monetária de Washington Luís 
e a crise de 1929 

• 1927 – Caixa de Estabilização – administraria todas as 
reservas-ouro do Brasil e mais aquelas que aqui 
entrassem futuramente (deveria Ter uma reserva de 30 
milhões de libras) – quem emprestou essa quantia 
foram os bancos ingleses e norte-americanos 

 

• Substituição do papel-moeda do Brasil por notas 
emitidas pela Caixa de Estabilização e conversíveis ao 
ouro 
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A reforma monetária de Washington Luís 
e a crise de 1929 

• O mil réis seria substituído  pelo cruzeiro  
 
• Todo esse plano seria colocado em prática com a adoção de um câmbio 

baixo 
 
• A reforma não chegou a segunda fase devido a crise de 1929 ( Grande 

Depressão) 
 
• O preço do café desabou e os banqueiros estrangeiros pediram de 

volta os empréstimos feitos à Caixa de Estabilização 
 
• Esse fracasso e os efeitos negativos da Crise de 1929 abalaram as 

estruturas da república velha, fato que ocasionou a Revolução de 1930. 
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O crescimento do setor industrial 
 

Fatores que favoreceram a indústria brasileira 
 
• crescimento do mercado interno (Sudeste e Sul)  
 
•  mão-de-obra barata   
 
•  extensão do Brasil que dificultava o abastecimento de 

produtos importados   
 
• possibilidade de abrir pequenas fábricas, que exigiam 

pouco capital   



Fatores que favoreceram a indústria brasileira 

• medidas governamentais que favoreciam os agricultores , e 
indiretamente favoreciam aos industriais  

 
•  acontecimentos internacionais que dificultavam as 

importações (1ª Guerra Mundial  )  
 

• a maioria da indústrias eram têxteis e de alimentos (localizadas 
a maioria em SP e RJ) 

 
• O crescimento do setor industrial era mais rápido do que da 

agricultura 
 
 


