
Grupo 1 - As origens da poupança no Brasil

Falar da origem das contas de poupança no Brasil é falar da primeira caixa
econômica garantida pelo governo, criada no País. A origem destas duas
instituições é entrelaçada. Pode-se afirmar que a caixa econômica foi criada para,
principalmente, recolher os depósitos de poupança popular no Brasil. Esta
associação de que estamos tratando pode ser percebida por meio da leitura de
alguns trechos do decreto do Imperador Dom Pedro II criando a Caixa Econômica
da Corte.

No Decreto n.º 2.723 de 12 de janeiro de 1861, o qual tinha por objetivo autorizar
a “creação de uma CAIXA ECONOMICA e um MONTE DE SOCORRO nésta Côrte, e
aprova os respectivos regulamentos”, foi definida de maneira clara quais eram os
objetivos da instituição que se erguia sob os auspícios do poder público. Sobre
isso, o Artigo 1º do referido decreto afirmava o seguinte:

“A Caixa Econômica estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, em
virtude do art. 2º, §§ 1º e 14. a 16. da lei n.º 1.083 de 22 de Agôsto de
1.860, tem por fim receber a juro de 6%, as pequenas economias das
classes menos abastadas, e de assegurar, sob garantia do Governo
Imperial a fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte,
quando este o reclamar na fórma do art. 7º deste Regulamento. “

O texto não deixa dúvidas sobre o que pretendia a elite política do País para o
funcionamento da primeira caixa econômica oficial, a saber: criar dois tipos de
serviços financeiros. O primeiro deles, o penhor, visava dar a possibilidade as
classes populares de obterem um auxílio imediato em horas de dificuldades
econômicas mais prementes, por meio do chamado Monte de Socorro, o qual
emprestava dinheiro, tomando por base o valor de objetos que fossem entregues
para penhor. O penhor tinha um tempo máximo determinado para que a pessoa
pudesse pagar o empréstimo e assim recuperar o objeto penhorado. Se o tempo
expirasse sem o devido pagamento, o objeto era leiloado. O segundo serviço
financeiro era recolher depósitos sob poupança. [...] De início, é interessante notar
como o discurso dos criadores da caixa voltava-se para as camadas populares.
Tinha-se em mente atingir os mais pobres.

[...]
É recorrente no discurso de vários homens que escreveram sobre as funções da

Caixa realçar as necessidades de uma instituição que cuidasse do pé-de-meia da
população. Aliás, esta é uma expressão comum, até meados do século XX, para
designar o montante da poupança popular e aquela que seria, na opinião de
muitos, a verdadeira função da poupança, qual seja a de formar uma reserva
monetária para as camadas mais pobres da população, visando socorrer a eles e
sua família nos momentos mais difíceis, ou até mesmo como uma espécie de
aposentadoria para o futuro, principalmente na velhice.
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