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 DIPLOMACIA E ALTAS FINANÇAS: o intelectual orgânico como agente 

político (1930-1933)  

Maurício G. Margalho1  

ESTADO E SOCIEDADE CIVIL NO BRASIL DOS SÉCULOS XX E XXI: 

AGÊNCIAS E CONFLITOS   

Resumo: 

O presente trabalho analisa a política de reorganização econômico-financeira do 

Brasil executada pelo Governo Provisório de Getúlio Vargas. Ao assumir a Presidência, 

na conturbada conjuntura de depressão econômica, o novo governo viu-se diante de um 

complexo quadro político e econômico o qual envolvia os interesses de conglomerados 

financeiros estrangeiros – credores do Brasil – e as necessidades do governo de 

renegociar os termos de pagamento de dívidas externas do governo federal, estados e 

municípios. Coube ao empresário Valentim Fernandes Bouças, economista autodidata e 

homem bem relacionado com grandes conglomerados econômicos estadunidenses, a 

função de representar o novo governo junto aos credores e renegociar os contratos a luz 

do pensamento econômico que orientava o Governo Provisório.    

Palavras-chave: Estado, política, dívida pública externa.     

 

A participação de Valentim Bouças como organizador da política financeira 

Varguista 
A crise de hegemonia entre as classes dirigentes, que resultou na revolução de 

1930, criou as condições para que houvesse uma construção da hegemonia por parte das 
novas classes que se apoderaram do controle dos aparelhos estatais. A autoridade do 
Novo Estado teria necessariamente que emergir a partir das variáveis coerção e 
consenso. Cabe ressaltar que na dialética do poder tanto o consenso quanto à coerção 
fazem parte do jogo político do qual emerge a construção de uma ordem hegemônica. 
Essa nova conjuntura criou melhores condições para que intelectuais orgânicos 
representantes de frações das classes burguesas, antes mais afastados da participação na 
sociedade política, exercessem nesse espaço uma participação política mais ativa.  

Destacados empresários tiveram importantes participações políticas no Primeiro 
Governo Vargas, dentro os quais destacamos: Roberto Simonsen (setores: têxtil, 
construção civil, financeiro e comercial) Euvaldo Lodi (setores: metalúrgico, têxtil, 
carbonífero, financeiro), Valentin Fernandes Bouças2 (Setores comercial e financeiro. 

                                                 
1 Mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense – UFF. Doutorando em História Social 
pelo PPGH/UFF, sob orientação da Profª. Drª. Sonia Regina de Mendonça. Email: 
mauriciomargalho@yahoo.com.br   
2 A Serviços Hollerith S/A, empresa da qual Valentim Bouças era proprietário e diretor-presidente, fazia 
parte do quadro dos associados coletivos do Instituto De Organização Racional do Trabalho – IDORT, 
associação privada fundada em 1931. O IDORT propunha-se racionalizar a sociedade, nos campos da 
produção, da política e educação, interferindo “no projeto de organização da sociedade em tudo quanto 
fosse possível.” (SOUZA, 2006, pp. 20-21). Em 27 de dezembro de 1935, através dessa mesma firma, 
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Entre outras firmas, representou no Brasil, de 1917 até 1949, a International Business 
Machines, of Delawe – IBM, Addressograph Mutigraph do Brasil S/A, Companhia de 
Máquinas Hobart-Dayton do Brasil, Companhia Goodyear do Brasil, Cia. Serviço 
Hollerith S/A ), Guilherme Guinle (Cia Docas de Santos, Companhia Siderúrgica 
Nacional e Banco Boavista S/A.), José Ermírio de Morais (setores produtivos de 
cimento e cal: Fábrica de Cimento Santa Helena; ácidos sulfúrico e nítrico, éter e 
sulfato de sódio: Companhia Nitro Química Brasileira; setor siderúrgico: Usina 
Siderúrgica Barra Mansa), Horácio Lafer (indústrias de cerâmica e papel, e setor 
comercial: artigos de papelaria e escritório), Mário de Andrade Ramos (diretor das 
Empresas Elétricas Brasileiras S/A) e Arthur de Souza Costa – banqueiro e Ministro da 
Fazenda (1934-1945) tiveram importantes participações políticas no Primeiro Governo 
Vargas. Embora inicialmente uma fração da burguesia industrial – sobretudo a paulista 
– não tivesse participado da revolução passiva3 que levou Getúlio Vargas à Presidência 
da República, uma vez instalado o novo governo, ela não demorou a se apresentar como 
uma valiosa colaboradora. Alguns empresários, no entanto, tiveram uma ativa 
participação nas articulações políticas que culminaram com o afastamento de 
Washington Luís. Como foi o caso, por exemplo, de Euvaldo Lodi.  Nesse período de 
ascensão de intelectuais orgânicos representantes de interesses econômicos e políticos 
de distintas frações de classe burguesa, daremos enfoque a Valentim Fernandes Bouças.        

A ação política de classe, voltada para a manutenção ou para a transformação de 
estruturas, é inviável sem a prévia organização política. Esse tipo de organização tem 
como ponto de partida a sociedade civil, condição sem a qual força política, organizada 
em vontade coletiva de classe, é incapaz de fazer-se ação de classe organizada, 
formulando e difundindo um modus operandi que atue sistemática e historicamente na 
classe, consubstanciando-se em consciência, organização, vontade, atitude e reprodução 
dos valores da classe. As lideranças orgânicas a serviço da classe ou de suas frações, 
desempenhando seu papel intelectual-pedagógico, desempenham função estratégica 
nesse processo de organização de um sistema de ação política.  

A sociedade civil é o lócus organizativo das ações de classe, ampliando-as e 
ramificando-as em diversas instâncias das sociedades civil e política. É através dos 
partidos políticos, tomados aqui de acordo com a concepção gramsciana, que se 
organiza a luta pela hegemonia com o objetivo de construir a mesma através da guerra 
de posição junto ao Estado Ampliado. De acordo com essa abordagem teórica, o Estado 
é formado por um complexo superestrutural composto tanto por aparelhos privados de 
hegemonia quanto por Estado Restrito. É neste terreno que a luta política se materializa, 
tendo como objetivo a conquista de postos avançados na sociedade política.  

O quadro conjuntural que se abriu a partir de outubro de 1930, consolidando-se 
com a formação do governo Constitucional Liberal de 1934 a 1937, criou condições 
para uma participação mais ativa de amplos setores burgueses no âmbito político 
legislativo. Nessa época muitos industriais e outros representantes da burguesia 
comercial e financeira foram eleitos deputados classistas, assumindo nesse espaço da 
sociedade política a função de legislar. Industriais como, por exemplo, Euvaldo Lodi, 
Henrique Laje, Horácio Lafer e Roberto Simonsen, foram Constituintes em 1934 e 
exerceram Legislatura como Deputados no biênio de 1935-1937. Participaram 

                                                                                                                                               
Valentim Bouças se associou também a Associação Comercial do Rio de Janeiro. A participação dele 
nessas agencias permitem, portanto, pensá-lo como um intelectual orgânico.   
3 O conceito de Revolução Passiva apresenta uma chave analítica para compreender as transformações 
sociais desacompanhadas de grandes movimentos sociais, tal como nos modelos clássicos de revolução 
burguesa. Cf. a esse respeito a obra de Luiz Werneck Vianna, A revolução passiva, citada na bibliografia.    
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ativamente de associações classe4, o que indica sua significativa ação política na 
sociedade civil.  

Levando em conta essa forma estratégica de atuação político-empresarial, tendo 
como ponto de partida a sociedade civil como espaço de organização da vontade 
coletiva de classe, fica claro o papel central que o intelectual orgânico exerce nesse 
processo. Para sermos mais específicos, as lideranças orgânicas dos industriais foram 
representantes e organizadores de uma disputa hegemônica com outras frações de classe 
burguesa com vistas ao complexo superestrutural do Estado capitalista. Ao analisar o 
Estado como espaço onde se processa o embate de classes pela hegemonia é essencial a 
oposição a velhos moldes teóricos que apresentam o Estado como instância viva e 
acima dos interesses de classe. Propõe-se romper com analises que o interpretam como 
um Estado-coisa5, formado por um bloco isento de fissuras tal como se apresenta no 
marxismo estruturalista, ou como Estado-sujeito, entidade extra-humana dotada de 
vontade própria e que paira acima dos indivíduos tal qual supõem os teóricos liberais.    

Qualquer estudo de história econômica que pretenda contribuir ao referido estudo 
científico não pode prescindir de considerar a relação entre economia e política. Em 
outros termos, entre infraestrutura e superestrutura. Gramsci, ao formular o conceito de 
bloco histórico, abriu caminho para pensar a unidade entre o econômico e o político 
expresso nas duas instâncias estruturais cunhadas por Marx. Uma análise sobre as 
mudanças nas estruturas econômicas não pode desconsiderar a forma pela qual a 
superestrutura reage sobre a infraestrutura. Ou seja, a política sobre a economia 
(GRAMSCI, 2000, p. 20).  

O conceito de bloco histórico, unidade entre estrutura econômica e superestrutura, 
contribui sensivelmente para pensar a relação entre ambas levando em conta suas 
respectivas especificidades e a diversidade dos interesses em luta – econômicos, 
políticos, culturais. Gramsci aprofundou a análise materialista nos estudos de política, 
ampliando as ferramentas teóricas para pensar a luta pela hegemonia. A partir desta 
chave analítica, o econômico e o político mostram-se como historicamente inseparáveis. 
A luta por interesses econômicos perpassa, inevitavelmente, por arenas políticas.  

O intelectual orgânico desempenha uma função estratégica na organização política 
de sua fração de classe social para a luta hegemônica, tendo em vista a sociedade 
política como arena de consolidação de seus interesses em política de Estado. Com esta 
finalidade as lideranças orgânicas investem em atividades culturais no Estado 
Ampliado, divulgando ideias e dando-lhes forma de consciência, organização, vontade e 
atitude de classe. No complexo superestrutural formado por sociedade civil e sociedade 
política, a cultura tem um papel importante. Uma vez devidamente organizada ela 
viabiliza a construção de um projeto de classe capaz de organizar consciências e 
disciplinar vontades.  

Através da sociedade civil as lideranças orgânicas da burguesia exercem a função 
diretiva e organizativa inerente à função de intelectual orgânico. Segundo Gramsci 
(2011, p. 15), “o empresário representa uma elaboração social superior, já caracterizada 
por uma certa capacidade dirigente e técnica (isto é, intelectual)”, devendo possuir uma 
capacidade técnica que não se restrinja à atividade econômica de seu interesse – o que 
significa ampliar a atuação para além do campo meramente econômico.  

                                                 
4 Euvaldo Lodi participava ativamente da Confederação Nacional da Indústria, da Federação Industrial do 
Rio de Janeiro e do Centro Industrial do Rio de Janeiro. Foi presidente da CNI e da FIRJ. Roberto 
Simonsen e Horácio Lafer atuavam no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP.  
5 Para entender melhor a crítica a interpretação Estado-coisa e/ou Estado-sujeito, ler a obra de Nicos 
Poulantzas citada na bibliografia.  
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Resulta disso que o exercício das atividades empresariais e, por conseguinte, seus 
interesses econômicos, ligam-se àquilo que chamamos prática político-empresarial. Esta 
ação social de classe somente pode ser entendida em sua conexão com o conceito de 
Bloco Histórico, relação dialética entre economia e política. Ao analisar as frações de 
classe burguesas representadas por Valentim Fernandes Bouças, é preciso levar em 
conta tanto sua relação com o capital estadunidense quanto sua relação com o Estado 
Autoritário que emergiu na conjuntura aberta a partir de 1930. 

Temos um complexo quadro político e econômico entre interesses de 
conglomerados empresariais estrangeiros e o Governo Provisório que assumiu a direção 
estatal após a revolução de 1930. Em 1931 o presidente Vargas designou Valentim 
Bouças para coordenador das dividas públicas externas do Brasil, com a função mediar 
as negociações entre o governo brasileiro e os grupos financeiros internacionais. Além 
disso, Bouças tornou-se assessor financeiro pessoal do presidente Getúlio Vargas e 
participou ativamente dos órgãos técnicos que foram criados durante o Primeiro 
Governo Vargas. Logo no inicio do Governo Provisório, Bouças assumiu o cargo de 
Secretário Geral e Representante Técnico dos Ministérios da Fazenda e da Justiça junto 
a Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios.6  

Devido ao seu conhecimento em economia e, ao que tudo indica, também aos seus 
contatos com empresas estadunidenses, a exemplo da IBM, Bouças acumulou um 
capital político que permitiu que ele se apresentasse como bastante credenciado em 
assuntos financeiros. Pesou ainda o fato de ter acumulado, no campo das relações 
sociais, conhecimento dos trâmites e circuitos financeiros internacionais, assegurando-
lhe confiança para ser interlocutor do governo com credores externos. Isto o habilitou 
como colaborador na política de reorganização econômico-financeira do Governo 
Provisório. O governo precisava negociar com banqueiros estrangeiros as dívidas 
externas de Estados, Municípios e Governo Federal em empréstimos contraídos ainda 
durante a I República. No ano de 1933, Valentim Fernandes Bouças, na qualidade de 
negociador do Governo Provisório junto aos banqueiros, participou de várias 
conferências a respeito dos empréstimos adquiridos. 

Cumpre elucidar que a ascensão de Vargas à presidência de República coincidiu, 
nos anos 1930, com a eclosão da violenta depressão econômica do entreguerras – 
suscitando colapso nas economias capitalistas. Segundo Marcelo de Paiva Abreu, “a 
gravidade da crise econômica, de fato, foi uma causa importante para a substituição 
relativamente indolor de Washington Luís pelo Governo Provisório de Getulio Vargas 
em outubro /novembro de 1930” (PAIVA ABREU, In FAUSTO, 2007, T. 3, Vol. 11, p. 
25).  Parece-nos certo supor que com a deposição do Presidente Washington Luís pelos 
‘revolucionários’, os credores do Brasil no exterior ficaram bastante apreensivos com 
relação ao novo bloco no poder. Uma vez que, ainda segundo Paiva Abreu, a gravidade 
dos problemas econômicos se manteve durante o Governo Provisório, não conseguindo 
o governo estancar “a erosão das reservas cambiais brasileiras (...)”. Em consequência 
da crise cambial o Governo Provisório decretou em 1931 “a suspensão parcial do 
pagamento de serviço de divida externa, pois o serviço integral absorvia uma proporção 
intolerável das receitas de exportação (...)” (PAIVA ABREU, In FAUSTO, 2007, T. 3, 
Vol. 11, p. 25). Estariam os representantes do governo brasileiro dispostos a honrar os 

                                                 
6 Criada pelo decreto n. 20.631, de 09 de Novembro de 1931. Era formada por quatorze componentes, a 
saber: Oswaldo Aranha – Ministro da Fazenda; Antonio Carlos Ribeiro de Andrada – Presidente; J. G. 
Pereira Lima; Agenor de Roure; José Carlos de Macedo Soares; Juarez Távora; Oscar Weinschenck; 
Eugenio Gudin; Joaquim Catramby; Alceu de Azevedo; Waldemar Falcão; Mario de Andrade Ramos; 
Luiz Betim Paes Leme e Valentim Fernandes Bouças – Secretario Geral e Representante Técnico dos 
Ministérios de Justiça e da Fazenda.   
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compromissos financeiros herdados de gestões passadas? Caso existisse intenção do 
Governo Provisório Varguista de fazê-lo, estaria em condições financeiras para isso? 
Para esclarecer aos credores a situação do governo Vargas e sua proposta político-
financeira, Valentim Bouças viajou a Nova Iorque.  

As primeiras negociações entre representantes do governo brasileiro e do capital 
financeiro estadunidense e inglês faziam parte de uma grande política das classes 
dominantes, com a finalidade de assegurar a manutenção das estruturas econômicas – o 
que dependia de um consenso com os representantes do capital estrangeiro. Valentim 
Bouças publicou no Jornal do Commércio, em 25 de janeiro de 1931, um artigo sobre a 
dívida externa brasileira. A repercussão política que resultou do artigo aproximou-o do 
ministro da Justiça Oswaldo Aranha e do presidente Getúlio Vargas. Um homem que, 
além de estudioso do assunto, fosse bem relacionado nos circuitos financeiros dos 
internacionais teria melhores condições de mediar a relação entre Governo brasileiro e 
financistas credores de Estados, Municípios do Brasil e Governo Federal.  

No que se relacionava às obrigações externas brasileiras, a nova configuração 
político-econômica deixava claro às classes dirigentes que os “interesses nacionais” 
deveriam se sobrepor a “interesses regionais”. Um exame do relatório de José Maria 
Whitaker, ministro da Fazenda durante a gestão de 04 de novembro de 1930 a 16 de 
novembro de 1931, permite-nos uma avaliação preliminar dessa política de 
reorganização das finanças nacionais, que enfrentavam “circunstâncias particularmente 
difíceis em consequência de uma revolução (...) [e da decorrência] de uma crise 
econômica e financeira que abalava a própria estrutura social do universo (...)” 
(WHITAKER, 1933, p. 07).        

Esse trecho indica a preocupação do ministro com o cenário econômico resultante 
da Grande Depressão que, nas palavras dele, punham em risco o mundo capitalista. 
Preocupava-se, igualmente, com o rumo político do novo governo diante das 
dificuldades para encontrar uma estabilidade política e econômica. A construção-
organização de uma hegemonia, superando o governo da burguesia agrária liderada pelo 
setor agro-mercantil cafeeiro da I República, demandava que as classes dominantes 
assegurassem os recursos materiais para custear a estrutura7 na qual se apoiaria sua ação 
política – fazendo-se um sistema de ação capaz de tornar exequível o domínio do 
Estado. Para o Governo Provisório, o entendimento com os grupos financeiros 
internacionais era o primeiro passo orgânico de uma política externa conciliatória com o 
capital financeiro.  

Convém lembrar que a diplomacia é a engrenagem maior da política externa, 
representando a grande política de um Estado. Ou seja, é através da diplomacia que as 
classes dirigentes, por meio de seus intelectuais orgânicos, atuam nas relações 
internacionais de modo a atender interesses econômicos e/ou políticos. Valentim 
Bouças assumiu um papel diplomático, negociando com credores. Coube a um 
empresário bem relacionado nos círculos empresariais dos EUA assumir a tarefa de 
informar aos credores a realização da diretriz político-econômica apresentada pelo 
Presidente Vargas e conduzida por sua equipe econômica: a reorganização econômico-

                                                 
7 Aparelhos de hegemonia – privados ou não, imprensa, círculos de cultura, propaganda, escolas, 
universidades, etc. A classificação que usamos, diferenciando Aparelhos Privados de Hegemonia (APH) 
de Aparelhos de Hegemonia (AH) relaciona-se a uma busca de solução para um problema conceitual. Em 
Gramsci, o modelo de APH não é tutelado por sociedade política, por isso é um órgão privado da classe 
ou fração que o controla e através dele se organiza para a luta política. No Governo Vargas o Estado 
Restrito impôs tutela sobre a sociedade civil, atrelando os órgãos de classe ao seu controle e 
regulamentação. Em resposta a esse problema, usamos o conceito de AH para indicar as associações de 
classe que não se assemelham ao modelo de APH, pois estavam sujeitas a intervenção.          
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financeira planejada para o país. Em discurso pronunciado em 03 de outubro de 1932, 
em solenidade realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Presidente afirmou  

 
Estamos sinceramente empenhados na reorganização 

econômico-financeira de todo o país, isto é, da União, Estados e 
Municípios, simultaneamente. Inspira-nos um programa nacional 
de harmonia e não de dispersão. A União tem de se restabelecer, 
curando, ao mesmo tempo, todos os seus elementos componentes. 
Entre Governo Provisório e os Interventores, entre estes e os 
Prefeitos municipais, deve haver identidade de diretrizes na ordem 
financeira, administrativa e econômica. Cumpre a todos seguir o 
mesmo rumo para uniformidade do esforço e semelhança dos 
resultados (apud BOUÇAS, 1932, p. 03). 

 

Esse discurso de Getúlio Vargas, comparado com a introdução do relatório 
Bouças  sobre sua estadia de seis meses nos EUA (Janeiro a Junho de 1933), evidencia 
o objetivo do governo de renegociar com banqueiros o pagamento das obrigações e 
obter informações organizadas a respeito de dívidas públicas externas, fazendo 
minuciosa pesquisa junto aos “círculos financeiros onde Estados e Municípios tinham 
interesses ligados” (BOUÇAS, 1934, p. 3). O referido empresário organizou, na 
condição de intelectual orgânico, as diretrizes que formavam o projeto centralista que se 
desenhava durante o Governo Provisório. 

Cumpre elucidar ainda a questão referente ao intercambio comercial com os 
Estados Unidos, outra preocupação do novo governo, tendo em vista assegurar a 
manutenção da exportação de seus produtos primários – fonte importante de divisas em 
sua pauta de exportações. Durante sua estadia nos EUA, na condição de Secretário 
Técnico da Comissão de Estudos Econômicos e Financeiros dos Estados e Municípios 
(CEFEM), Valentim Bouças recebeu telegrama de Oswaldo Aranha, ministro da 
Fazenda, recomendando-lhe que, além de “coordenar, investigar e estudar os diversos 
assuntos pertinentes à [Comissão]”, examinasse cuidadosamente os problemas do 
intercambio comercial de artigos como carnes congeladas, vinhos do Rio Grande do 
Sul, café, trigo, etc, e que, em ocasião oportuna, apresentasse o resultado em relatório 
pormenorizado (BOUÇAS, 1934, p. 04). 

Isso evidencia a função assumida por Valentim Fernandes Bouças como um dos 
intelectuais orgânicos a serviço do governo, atuando como organizador tanto de estudos 
econômicos e financeiros quanto de uma política voltada para a reorganização 
econômico-financeira pretendida pelo Governo Provisório. Tudo leva a crer que um 
exame detalhado do conjunto das onze conferências dadas por ele aos banqueiros em 
Nova Iorque, durante os seis meses que esteve lá, permitirá avaliar com maior 
profundidade as conexões políticas estabelecidas com o capital estadunidense e a 
intermediação dos diversos interesses das classes das quais Bouças assumia, naquele 
momento, a representação. Tratava-se de um diverso mosaico de interesses, envolvendo 
múltiplos setores empresariais e políticos.  

No que se relaciona a agroexportação como fornecedora de divisas, cumpre 
ressaltar, conforme percebeu Sonia Mendonça, o papel-chave desempenhado pelo setor 
“na geração das divisas necessárias à importação do que fosse necessário ao novo 
parque industrial (...)” (MENDONÇA, 1985, p. 26). A contração dos mercados 
consumidores do café, ao incidir sobre a receita proveniente da exportação, afetou 
também os serviços da dívida. A evidência disponível no relatório do ministro da 
Fazenda José Maria Whitaker é bastante esclarecedora a esse respeito. Em Sessão 
Plenária, sob a presidência do Chefe do Governo, realizada no Palácio da Guanabara em 
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10 de outubro de 1931, o ministro fez uma exposição sobre as negociações realizadas 
para a conclusão do terceiro funding8. O ministro apontou que a queda no valor das 
exportações, como resultado 

da baixa do café, a diminuição de procura dos nossos 
produtos, em virtude da depressão universal dos mercados de 
consumo, a cessação da entrada de capitais estrangeiros, motivada 
por circunstâncias externas e internas conhecidas, determinam (...) 
uma situação cambial irresistível, que impediu a continuação do 
serviço de nossa dívida externa (WHITAKER, 1933, p. 61). 

A primeira conferência data de 26 de janeiro de 1933 e foi realizada no National 
City Bank, localizado 55 Wall Street, das 13:00 às 16:30h. Na mesa de negociação 
estava uma dívida que totalizava $ 16.500.000, contraída pelo estado de Minas Gerais 
junto ao The National City Company. Entre os representantes presentes, Senhores V. 
Schoepperle – Vice-Presidente do City Company, Hr. Durell – Vice-Presidente do City 
Bank, Hart – Vice-Presidente do City Bank, Moran – assistente do Vice-Presidente, 
Lloyd Blair – assistente do Presidente do City Bank, Stewart Pratt – Vice-Presidente do 
City Bank, George Trian – Chefe da divisão Latino Americana (BOUÇAS, 1934, p. 5). 

Durante a conferência, Bouças expôs que o novo governo, assim que assumiu a 
direção do país, assumiu “a tarefa de conhecer a fundo toda a situação econômica e 
financeira dos Estados e Municípios, muito especialmente daqueles que tinham dívida 
externa” (BOUÇAS, 1934, p. 5). Em tempo de crise econômica, o Governo Provisório 
iniciou uma política externa através da qual fosse possível minimizar no Brasil os 
efeitos de uma depressão econômica a qual atingia violentamente os países que eram o 
epicentro da economia capitalista e cujos efeitos – retração do comércio internacional, 
do crédito e do capital – ameaçavam as economias capitalistas periféricas. Justificou a 
“revolução” de 1930 como um ato necessário para superar a desordem administrativa e 
financeira que, durante os governos republicanos anteriores, se implantara em vários 
estados da federação. Nas palavras dele, a “desordem em que foram encontrados vários 
Estados, em matéria de finanças e administração, justificaria em qualquer país uma 
revolução como a que teve que sofrer o Brasil em 1930 (...)” (BOUÇAS, 1934, p. 5).   

Na primeira conferência com os banqueiros estes pressionaram pelo pagamento 
dos títulos com base na conversão ouro/dólar, ao invés da conversão mil réis/dólar, 
conforme propôs o governo. Argumentavam que medidas que prejudicassem o capital 
dólar investido no serviço das dívidas poderia resultar em guerra aberta contra o café 
brasileiro por parte das firmas exportadoras. O Brasil, afirmaram os credores, “ainda 
não sentiu os efeitos de uma verdadeira crise, pois os Estados Unidos ainda compram 
café do Brasil, (...) não tendo imposto ainda nenhuma medida restritiva” (BOUÇAS, 
1934, p. 8). Segundo os banqueiros, seria prudente que a União desse câmbio necessário 
aos estados da federação para que pudessem pagar seus compromissos, não priorizando 
os interesses de São Paulo no pagamento de suas dívidas em detrimento de outros 
estados.              

O exame da documentação relativa a primeira conferência demonstra-nos que 
Valentim Bouças tinha a difícil tarefa de organizar, junto aos credores, um consenso em 
torno do qual fosse possível ao Governo Provisório pagar os serviços das dívidas 
públicas externas sem, contudo, comprometer sua receita e desagradar compradores de 

                                                 
8 Termo usado no mercado financeiro, significando, geralmente, a substituição de uma divida de curto 
prazo por uma divida de longo prazo. Contudo, originalmente o termo se relacionava a substituição de 
uma divida fundada por uma com um prazo certo de vencimento. Chama-se divida fundada os 
compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio 
orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos.  
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seus produtos e potenciais fornecedores de capital. Durante sua exposição aos credores 
estadunidenses, o representante do Governo Provisório informou que com o objetivo de 
conhecer “a situação financeira e econômica dos Estados e Municipios, [o Governo 
Federal criou] uma Comissão que desempenharia (...) essa incumbência; dela [fazendo] 
parte, como Secretário, a pessoa que vos fala nesse momento” (BOUÇAS, 1934, p. 6). 

Durante sua conferência ao grupo representante do National City Bank e do The 
National City Company, Bouças solicitou apoio dos banqueiros a CEFEM, uma vez que 
essa necessitava, para seus estudos econômicos e financeiros, da coleta de dados e de 
esclarecimentos sobre as dívidas públicas externas. Ele justificou aos credores a 
intervenção do governo federal nos Estados e Municípios no que se referia a cobertura 
cambial para pagamento de serviços da dívida. Nas palavras de Valentim Bouças, 

não tendo a União meios de obter câmbio para si, (...) 
também não poderia dar aos Estados nem aos Municípios. Mesmo 
porque se o desse a situação cambial se agravaria de tal maneira, 
que não saberíamos qual seria o destino do Brasil (BOUÇAS, 
1934, p. 6).                 

A documentação apresenta a pressão feita pelos representantes dos credores, 
ameaçando “guerra ao café brasileiro”, maior fornecedor de divisas no comércio externo 
brasileiro, caso o governo não fornecesse câmbio para atender devidamente as 
necessidades do capital dólar investido na aquisição de títulos brasileiros. Segundo 
Geraldo Beauclair, “as atividades das bolsas [de valores] na década de [1930] 
consistiam quase exclusivamente de títulos públicos” (BEAUCLAIR, 1974, p. 50): 

Segundo Antonio Gramsci, “toda a atividade econômica de um país só pode ser 
julgada em relação ao mercado internacional.” É preciso considerá-la em sua inserção 
econômica dentro de uma “unidade internacional.” (GRAMSCI, 2011, pp. 291-292).  
Isso ajuda-nos na análise de correlação de forças na qual o empresário Valentim Bouças 
estava inserido como representante do Brasil, exercendo na política externa uma 
diplomacia econômica.  

Reclamaram os banqueiros representantes do grupo financeiro City Bank / City 
Company do favorecimento que a União dava ao Estado de São Paulo na cobertura 
cambial em ouro necessária ao pagamento das suas dívidas. Recomendaram ao 
representante do governo brasileiro que o governo federal fosse mais justo e 
disponibilizasse, aos demais Estados, via Banco do Brasil, ao menos de 20 a 25% das 
suas necessidades em ouro, não privilegiando apenas São Paulo.        

A segunda conferencia foi realizada em 27 de janeiro de 1933. Banco: Dillon 
Read & Co. Empréstimo de $ 12.000.000. Devedor: Prefeitura do Distrito Federal. 
Representante dos Banqueiros: Sr. Hayward. Local da Conferência: Midday Club, às 
13h. O representante da CEFEM abordou a problemática da escassez de ouro para 
câmbio com dólar. Com base nesse argumento propôs o pagamento dos juros em mil 
réis. O acordo entre as partes estabeleceu a não obrigatoriedade dos credores receberem 
os títulos vencidos da prefeitura em mil réis até porque, segundo Hayward, 
representante do grupo Dillon Read & Co, os portadores dos títulos “não [conheciam] 
outra moeda que aquela em que emprestaram” (BOUÇAS, 1934, p. 11). 

A terceira conferencia, foi realizada em 27 de janeiro de 1933 – às 15h.  
Devedores: Prefeitura do Distrito Federal, com dívidas totalizando $ 31.770.000; Estado 
de Pernambuco, $ 6.000.000 e Estado do Rio Grande do Sul, $ 23.000.000. Banco: 
White, Weld & Co. Presentes os Senhores Weld e Sebastião Sampaio, Cônsul Geral do 
Brasil em Nova Iorque. 

A análise desse documento sugere um clima particularmente tenso durante essa 
conferência, posto que Valentim Bouças registrou informação dada pelo Sr. Hayward, 
representante da firma Dillon Read & Co, de que os credores do White, Weld & Co 
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“estavam sobremaneira intransigentes, e que não queriam entreter palestras” (BOUÇAS, 
1934, p. 12). 

Igualmente os representantes das outras empresas financeiras, os da White, Weld 
& Co rejeitaram “a proposta de nacionalização dos títulos, porém [julgaram] aceitável o 
pagamento dos coupons em mil réis” (BOUÇAS, 1934, pp. 12-13). Isso significava o 
aceite do recebimento de uma parte da dívida em mil réis, desde que não fosse o credor 
obrigado a receber o valor integral em moeda brasileira.  

A quarta conferência foi realizada em 30 de janeiro de 1933. Banco: Frist of 
Boston Corp. Empréstimo: $ 5.900.000. Devedor: Prefeitura de São Paulo. Local da 
conferência: Whitehall Club, às 15h. Presentes: Nevil Ford – banqueiro, Sebastião 
Sampaio – Cônsul do Brasil em Nova Iorque. O entendimento com o banqueiro Ford 
tinha uma especial particularidade para o projeto de reorganização financeira do 
Governo Provisório, pois, “além de fazer parte do [Frist of Boston Corp], [o empresário 
financista fazia parte da] comissão de banqueiros encarregada de zelar pelos 
empréstimos americanos lançados na América do Sul” (BOUÇAS, 1934, p. 14). 
Cumpre ressaltar que já “em 1919, o National City Bank, o primeiro banco 
multinacional dos Estados Unidos, possuía quarenta e duas filiais em nove repúblicas 
latino-americanas” (BULMER-THOMAS, In BETHELL, 2009, p. 21).  

O eixo financeiro internacional deslocava-se de Londres para Nova Iorque e os 
EUA superavam a Inglaterra como comprador dos nossos produtos. Isso refletia no 
alcance da política externa dos Estados Unidos, pois consolidava, outrossim, sua 
posição como potencia capitalista hegemônica. Segundo Victor Bulmer-Thomas, 

O excedente que os Estados Unidos passaram a 
contabilizar em seu comércio de bens e serviços com a América 
Latina refletia sua ascensão como exportador de capital. Depois 
da [Primeira Guerra Mundial, 1914-1918], New York ocupou o 
lugar de Londres como principal centro financeiro internacional e 
as repúblicas latino-americanas passaram, progressivamente, a 
procurar o mercado norte-americano para o lançamento de títulos 
do governo, para empréstimos do setor público e para a atração de 
investimentos externos diretos (BULMER-THOMAS, In 
BETHELL, 2009, p. 25. Vol. VI). 

 
A política de reorganização econômica e financeira da qual Bouças era 

representante e emissário no campo de uma diplomacia financeira, buscava reorganizar 
a política externa brasileira naquele período em que grupos financeiros dos EUA e 
Inglaterra – principalmente – disputavam a hegemonia na América do Sul. Rosa 
Luxemburg ressaltou a importância dos empréstimos externos como instrumentos de 
tutela das velhas nações capitalistas sobre novos Estados, exercendo “controle sobre 
suas finanças e pressão sobre sua política externa, alfandegária e comercial” 
(LUXEMBURG, 1985, 288). Acreditamos que as considerações feitas por Luxemburg 
são de grande valia para pensarmos as formas que assumiam a correlação de forças na 
política externa do Brasil naquela conjuntura.      

A dependência que a economia brasileira, na qual ainda predominava a 
exportação cafeeira no comercio internacional, tinha em relação do mercado externo, 
servia para acentuar os problemas que limitavam a capacidade de pagamento dos 
empréstimos externos. A partir de 1929, a economia Latino-Americana enfrentou graves 
problemas. Se, por um lado, os preços dos produtos importados e exportados entraram 
em queda depois de 1929, por outro a taxa de juros nominais referentes a dívida pública 
externa e privada manteve-se fixa. Os títulos das dívidas de governos foram os mais 
afetados pela elevação dos juros.        
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As classes dirigentes que assumiram o poder político no pós-1930 percebiam que 
o êxito de sua política financeira para o Estado dependeria, naquela difícil conjuntura 
econômica e política, de uma ação política pela qual se organizasse uma estabilidade 
econômica para o Brasil. Se as chamadas ‘oligarquias’ carcomidas simbolizavam uma 
era de atraso e desordem política e econômica, o novo governo precisava apresentar-se 
como um ‘divisor de águas’ com esse passado tido como caótico.  

Portanto, era preciso uma ação de classe a qual materializasse, nos campos 
políticos, uma nova mentalidade. Com isso, a reorganização econômico-financeira 
anunciada pelo Chefe do Governo Provisório inseria-se como uma grande política 
elaborada para assegurar estabilidade econômica em tempos de depressão. Isto posto, a 
situação financeira enfrentada pelo Governo Provisório e sua necessidade de ajuste com 
os banqueiros e o acordo para resgate dos títulos colocavam o governo em delicada 
situação.   

Em conferência com Nevil Ford, do grupo Frist of Boston Corp, foi negociado um 
possível pagamento de uma parcela dos compromissos “em mil réis, [desde que] o 
Banco do Brasil fornecesse uma pequena percentagem de câmbio, isto serviria para 
despertar nos Estados Unidos uma grande boa vontade para com o Brasil” – segundo 
observou Ford (BOUÇAS, 1934, p. 15). O banqueiro Ford também demonstrou 
preocupação em relação ao “tratamento dado a alguns empréstimos do Estado de S. 
Paulo, para os quais o Banco do Brasil [fornecia] câmbio. Seria razoável, honesto e 
justo que este câmbio disponível fosse dado (...) a todos os Estados interessados” 
(BOUÇAS, 1934, p. 15).  

A quinta conferência foi realizada em 31 de janeiro de 1933. Banco: Ladenburg, 
Thalmann & C. Empréstimos: $ 20.000.000 ao Estado do Rio Grande do Sul e, ao 
Município de Porto Alegre, $ 9.750.000. Conferência realizada na sede dos banqueiros, 
em 25 Broad Street, das 13 às 15h. Presentes: banqueiro Rosenthal, W. T. Rosen, Siegel 
(advogado), Srs. M. B. Lake, P. Rosenthal, March e o cônsul Sebastião Sampaio. 

O centro da negociação foi o pagamento dos coupons das dívidas em mil réis, 
ponto delicado em todas as negociações analisadas. Com o propósito de preservar parte 
do seu capital investido nos títulos da dívida pública brasileira, os credores queriam 
recebê-lo, ao menos em parte, com base no câmbio-ouro. Convém ressaltar que as 
reservas ouro do Brasil estavam bastante escassas, o que impossibilitava seu uso no 
pagamento dos serviços da dívida pública. Segundo Geraldo Beauclair, com a finalidade 
de preservar o crédito externo, o Governo Provisório, ainda durante a gestão de José 
Maria Whitaker na pasta da Fazenda, decidiu “remeter para a Europa como cobertura 
dos compromissos a totalidade do restante de ouro que existia no país, ou seja, £ 
4.376.980 no Banco do Brasil e £ 3.167.000 da Caixa de Estabilização” (BEAULAIR, 
1974, p. 08).                       

Essa medida política desagradou os banqueiros norte-americanos, os quais 
percebiam-na como claramente favorável aos credores europeus – priorizando-os na 
política cambial em detrimento das empresas financeiras norte-americanas. A conclusão 
das negociações entre o representante do governo brasileiro e os da firma Ladenburg, 
Thalmann & C, relativas as dívidas do Estado Rio Grande do Sul e Município de Porto 
Alegre, resultaram no acordo de que 

o Governo do Rio Grande do Sul, por si e pelas 
municipalidades, [obteria] do Governo Federal facilidade para 
câmbio de 20 a 25 % das necessidades, deixando (...) 80 ou 75 % 
para ser pago em mil réis (BOUÇAS, 1934, p. 17).   

A desconfiança de que a evidente preferência dada pelo governo brasileiro ao 
pagamento dos títulos dos governos europeus – principalmente ingleses – acarretou 
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dificuldades para que Valentim Bouças, emissário e representante do novo governo, 
convencesse os representantes dos credores estadunidenses a aceitarem o pagamento 
integral de seus títulos em mil réis. Contudo, o resultado das negociações dessa quinta 
conferência não foi em grande medida desfavorável em Brasil. O banqueiro Rosenthal 
recomendou que ao proceder o pagamento dos títulos o governo brasileiro assegurasse, 
ao Estado do Rio Grande do Sul e municípios, o câmbio em ouro de ao menos uma 
quarta ou quinta parte, isso demonstraria boa fé e vontade de pagar os EUA.  

Em troca desse gesto de boa vontade para com os compromissos assumidos, os 
credores deixariam que o restante pago em mil réis ficasse “no Banco do Brasil, em 
conta corrente, ou [empregariam] em títulos ou na indústria, agricultura, etc” 
(BOUÇAS, 1934, p. 17). Concluindo a conversa, o banqueiro disse que o governo do 
Rio Grande do Sul não teria dificuldade em obter essa cobertura do governo federal, 
uma vez que o Estado de São Paulo estava obtendo. No caso, a preocupação de 
Rosenthal remete novamente ao problema gerado pela preferência em fornecer câmbio 
para o pagamento dos compromissos de dívidas com credores europeus.  

 
CONCLUSÃO 

O empresário Valentim Bouças é compreendido aqui como um intelectual que 
colaborou na organização do projeto político-financeiro do Governo Provisório. O 
pensamento expresso nas conferências examinadas evidencia seu alinhamento com uma 
política intervencionista em processo de gestação. E, também, sua função essencial no 
campo de uma diplomacia econômica que se delimitava no novo governo, buscando 
diálogo com o capital internacional – com o qual o Presidente Vargas não podia romper.          

Não é demais reafirmar o fato de ser o emissário do Governo Provisório bem 
relacionado com poderosas corporações estadunidenses, sendo, portanto, representante 
dos interesses de fração desse grande capital e conhecido nos EUA desde 1917. Em 
todas as conferências aqui indicadas, os banqueiros expressam sua insatisfação para 
com a preferência que o Governo Brasileiro dava a Inglaterra no que se relacionava a 
política cambial. O representante brasileiro expressava o desejo de colher dados e 
informações sobre compromissos da dívida pública e sinalizava, assim, o início de um 
planejamento econômico-financeiro que atenderia parte das demandas do capital 
financeiro estadunidense. 

Assim sendo, o governo Vargas, muito dependente da exportação de gêneros 
agrícolas, estava bastante vulnerável às pressões políticas feitas pelo grande capital 
financeiro, que desejava o pagamento dos compromissos. Em vista disso, precisou 
renegociar os contratos e se organizar política e economicamente para buscar meios de 
suportar pressões externas. Valentim Bouças, devido sua proximidade com grandes 
empresas estadunidenses, foi um dos intelectuais que atuou na organização da 
diplomacia financeira do governo.     
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