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Palavras do Diretor-Presidente do Banco
América do Sul S/A
Vinte anos na vida de um banco, fundado para perdurar,
talvez pareça um período ainda exíguo para ruidosas comemorações. Mas, 20 anos na vida do Banco América do Sul, os
seus primeiros vinte anos, ao envez, precisam e devem ser
destacados como um lapso de tempo de nímia significação.
Foram realmente anos decisivos.
Nascido o Banco, do idealismo dos seus fundadores, não
se projetou no mundo financeiro do país como uma semente
provinda de árvore gigantesco. Os que o fundaram não dispunham
de ingentes recursos. Os colaboradores em cuja porta bateram,
nem eles, contavam com outra riqueza senão a capacidade
do trabalho e a fé na faina rural que exerciam.
O Banco nasceu, repito, de puro idealismo. Japoneses e
nipo-brasileiros queriam que a sua colônia realizasse um grande
plano de contribuição para enriquecimento do país em que
viviam. O justrificável móvel de egoísmo, no caso, tinha as
suas fronteiras limitadas à convicção de que, com o engrandecimento rápido da região em que viviam, contribuía-se,
simultaneamente para o próprio avanço nos estalões de vida
que o trabalho honesto e ordeiro tinha direito a aspirar.
Relembro as dificuldades advindas à sustentação do Banco
América do Sul nos primórdios de sua vida. Quantas vezes
se apelava para a ajuda desinteressada dos amigos, que acaso
dispunham de dinheiro com que se suprisse a caixa magra e
instável da instituição?
Os fundadores não se acanhavam de fazer peregrinações
às fazendas distantes, ou as cidades ruidosas, em procura de
ajuda. O Banco tinha que superar as dificuldades sobrevindas
muito além do âmbito das dificuldades normais de qualquer
começo.
Nestes vinte anos, a sociedade anônima Banco América
do Sul pode-se regosijar de ter dado um exemplo.

Colocado bem alto a centelha do ideal que escolheram,
não se sustem a corrida, não se vacila nem se amaldiçoam
dos tropeços, não se desiste de atingi-lo.
Qual era e qual é o ideal da ordeira, colaboradora e
amiga colônia japonesa?. Certo o de prosperar em estreita
colaboração mútua com participação do país que a acolheu e
a estima.
O trabalho nipônico tem sido, e é, ressaltado por tantos
quantos o conhecem. É o trabalho rural por excelência, transbordando-se para as atividades cidadinas somente como natural
expansão, e não como principal escopo momentaneamente
adiado.
Os japoneses são os desbravadores. É o povoadores das
glebas interioranas. São os garimpeiros da fertilidade da terra
nas gemas das colheitas multiformes.
Por ser assim era indispensável que no plano de colonização
se atendesse ao setor creditício rural, na época, escassíssimo
e ainda agora tão vasqueiro.
Quando Miyasaka e Kato, e mais alguns poucos colaboradores, hoje já falecidos, se deixaram enfeitiçar pelo interior do
Brasil, jurando plantar com o braço e o coração dos seus
compatrícios uma civilização agrícola, que hoje já se traduz
em cidades prósperas e acolhedoras, bem sentiram que era
indispensável fundar-se um banco.
Pequeno, embora modesto. Mas era indispensável para
que o amealhamento de riquezas que o trabalho gerasse,
volvesse rapidamente aos novos empreendimentos pioneiros.
A leitura do livro comemoraivo fixará episódios marcantes
do que foi tal e tão alta concepção destes desbravadores, e
quais os óbices que venceram.
Sirva a minha palavra, neste ensejo, como testemunho de
quão elevados propósitos animaram e ainda animam este conjunto de japoneses, nipo-brasileiros e brasileiros, que constituem
a galeria dos que fundaram, cooperaram e, ou ainda cooperam
com o Banco América do Sul.

Recordando os 20 anos de labuta
Kunito Miyasaka
Tomei a rede da administração das fazendas da Bratac
(Sociedade Colonizadora do Brasil, Ltda.) desde que cheguei
ao Brasil em maio de 1931. O contato direto e a observação
pessoal pertinente às condições econômicas no seio dos sitiantes
e da colônia em geral acabaram-me convencendo da necessidade
de uma instituição bancária a seu serviço.
Um dia, já em
1936, consultei o venerando e saudoso sr. Hachisaburo Hirao
sobre a fundação de b a n c o ; era êle o presidente da Kaigai
Ijô Kumiai (entidade-mater da Bratac) o grande homem de
negócios com integridade moral e personalidade das mais
elevadas e destacadas, a cuja memória cultuo a minha maior
e jamais esquecível reverência. Respondendo, disse-me: " p a r a
o bem estar dos sitiantes e o desenvlvimento econômico da
colônia japonesa, a fundação do banco é decididamente
necessária; porém sendo o banco um órgão econômico de
alcance social, seu eventual insucesso causaria enormes prejuízos
à sociedade; a administração bancária deve, pois, seguir
princípios rigorosos cujo desprezo ou inversão acarretará o
fracasso fatal. Muito em particular, numa comunidade, ainda
em formação, nem sempre estão á altura de compreensão
geral tais prinícipios de economia; daí a tendência de, às mais
das vezes, se solucionarem os casos sob influência pessoal e
irracional exercida por elementos auto líderes sem credenciais,já houve casos de insucesso por que passaram todos os bancos
da colônia japonesa em Hawaii e em Califórnia, ocasionando
pesados prejuízos. De resto, administrar um Banco é uma tarefa
de vida ou de morte. Portanto, caso haja essa convicção firme,
poder-se-á lançar no empreendimento".
Em face do dito conselho, convoquei meus colaboradores
em conferência a qual culminou com a resolução afirmativa.

Mas não havendo elementos experimentados em lides bancárias,
nem grandes recursos monetários, iniciou-se a escala diminuta,
em agosto de 1937, mediante a Casa Bancária Bratac de
propriedade individual do sr. Yoshiyuki Kato e com um capital
de cem Contos de Réis. Essa minúscula instituição bancária,
pois, foi a bendita semente da qual germinou e cresceu o atua!
Banco América do Sul; progredindo normalmente nos anos
subsequentes, já soava a hora de se organizar em pessoa
jurídica com o necessário aumento de capital; eis que ao 1º
dia de outubro de 1940, deu-se o evento memorável da constit u i ç ã o do Banco América do Sul, Ltda., com o capital de mil
Contos de Réis.
Ao organizar este Banco a minha preocupação primordial
era o fator homem dirigente. Foi porisso que, por um lado,
solicitei ao já mencionado bondoso senhor Hirao para que,,
por interferência deste, junto à Presidência do "The Yokohama
Specie Bank," pudesse ser cedido, como Diretor do nosso Banco
Snr. Katsumi Tsukino, alto funcionário daquele banco, então
lotado na agência de Nova York e que é o genro do sr. Hirao,.
no que aliás bem sucedi, tendo, por outro lado, providenciado
a condução, à Diretoria do novo Banco, do senhor Tokuya
Koseki, então gerente da Fazenda Tietê da " B r a t a c " .
Acontece, porém, que a repentina deflagração da guerra
nipo-americana impossibilitou estes dois candidatos a sair do
Japão onde naquela mesma ocasião estavam passando as
férias, do que mais tarde resultou a morte de ambos, vitimados
pela guerra, indo dessarte por água abaixo a realização do
meu plano acima citado, para o maior infortúnio meu e ao
mesmo tempo do nosso Banco.
Havia mais um outro embaraço sério, qual o de que o
Legislação Bancária então vigente no Brasil não permitia aos
estrangeiros ser sócio-cotista ou acionistas do b a n c o ; tive,
portanto, de constituir o corpo dirigente da nova organização
com os funcionários da Bratac, de nacionalidade brasileira por
nascimento ou por naturalização; o sr. Kato e eu participamos
da direção como conselheiros.

Mal inicia-se a atividate normal e promissora após tantas
dificuladades na nova organização, esbarra o Banco, em 8 de
dezembro de 1 9 4 1 , com as novas intransponíveis barreiras
decorrentes de "Pearl H a r b o r " , que arrastavam, de roldão,
todos os nacionais de " E i x o " numa avalanche mortífera, de
modo a exterminar-lhes todas as atividades econômicas,- daí
a situação insuportável criada para toda a colônia japonesa
no Brasil, sendo o Banco arremessado à beira do abismo:
liquidação compulsória " p e l a ordem superior".
Quanto à
nossa luta desesperada pela sobrevivência, deixo sua descrição
a cargo do Capítulo II deste opúsculo, cabendo-me entrementes enaltecer com ênfase o que mais me impressionou nessas
maiores trevas passadas pelo Banco ; ei-lo: (1) apoio incondicional e compreensão irrestrita da clientela japonesa,- (2)
devotamento e o desprendimento sem par dos corpos então
dirigente e dirigido do Banco e (3) colaboração e empenho
dos mais decididos e sinceros pela sobrevivência do Banco,
em tão boa hora posta em prática pelos insignes liquidantes
nomeados pelo Governo Federal, junto à Organização Bratac,
srs. Drs. Daro Eston de Eston e Aloisio Marques, ambos dotados
de rara retidão, de invulgar pureza d'alma e de nobres sentimentos de solidaliedade e simpatia pelo povo japonês, sendo
certo que a estas altas personalidades nem eu, tampouco o
Banco, jamais deixaremos de consagrar o nosso mais veemente
preito de indelével gratidão e real reconhecimento.
Finda a conflagração em 1945 e libertado que foi o Brasil
do estado de guerra, e assim podendo se vislumbrar novas
perspectivas de desenvolvimento econômico na colônia japonesa,
o Banco pôs em prática aquilo que era sua aspiração e seu
ideal, desde o tempo da fundação, isto é, a transformação em
sociedade anônima. Até então era constituído na forma de
sociedade por cotas possuídas por um pequeno número de
pessoas, e isso pela injunção econômico-social então reinante
na colônia japonesa; uma vez chegada, porém, a hora de se
possibilitar a colaboração capitalística de maior número dos
componentes da colônia, realizou-se a acima referida trans-

formação, a fim de assim tornar-se, para todos os efeitos,
como de fato tem-se tornado, um órgão de crédito de propriedade da colônia japonesa no Brasil.
Transformado que fosse, observadas as diretrizes acima,
o Banco realizou os sucessivos aumentos de capital, em várias
etapas; o 1º aumento em 1948, para Cr$ 5.000.000,00; o
2º, em 1949, para Cr$ 15.000.000,00; o 3º, em 1952, para
Cr$ 50.000.000,00; o 4º, em 1956, para Cr$ 80,000.000,00 e
o 5º em 1959, para Cr$ 120.000.000,00 que são o atual capital
social. N ã o obstante essas ampliações consecutivas, já estáse fazendo sentir a necessidade iminente do 6º aumento do
capital social, tal é a vertiginosa marcha ascendente da sua
expansão comercial.
Analisando agora os retrospectos circunstanciais em tomo
de tais aumentos gradativos do capital, chega-se à seguinte
conclusão, no decurso de tempo entre a transformação em
S.A. e o terceiro aumento, notava-se na colônia japonesa, uma
grande falta de espírito de união, por motivo da conturbação
e desassossêgo de alma e pensamento de após guerra, enquanto
que era então muito menos generosa a Legislação Bancária
em cotejo com o presente, não permitindo, por exemplo, serem
acionista de banco aos estrangeiros, quer pessoa física, quer
jurídica, acrescido, ainda, da peculiaridade de não podermos
contar naquela altura com o necessário alto conceito no seio
das autoridades competentes.
Lutando contra essas adversidades, a tarefa do falecido Ossamu Ikubo, como o encarregado dos aumentos de capital, tem sido das mais árduas e
penosas, consignamos aqui, pois, o nosso reconhecimento e
gratidão merecidos pelos seus esforços ingentes e bem
sucedidos. Tributamos também os nossos melhores agradecimentos às pessoas que, mesmo nessa fase de agitações sociais,
houveram por bem dar boa acolhida à subscrição das ações,
como que um penhor da perfeita identificação do real alcance
da nossa nobre missão.
Os aumentos posteriores, isto é, o 4º e o 5º, se fizeram
sem dificuldades, já pelo alto grau de confiança por parte das

autoridades monetárias, já pelo apoio e compreenções, cada
vez maiores, da colônia japonesa, o que nos penhora altamente
e ao mesmo tempo nos incita a redobrar, com o máximo ardor,
os nossos esforços e diligência, para correspondermos à devida
altura, a tais provas de confiança e apoio de todos.
Nessas condições, pois, suplantando as lutas de 20 anos
cada qual mais brava, o nosso Banco hoje em dia já se
ombreia com os bancos de categoria internacional. 20 anos
de serviços, porém, representaria apenas, a fase de infância
na vida da entidade bancária. É d'ora em diante que deve
ingressar na etapa de verdadeiro crescimento e fortalecimento.
As minhas experiências do passado, embora ainda prematuras, autorizam-me a traçar as diretrizes da administração do
nosso Banco, da seguinte forma.a) Ter convicção de que é de absoluta necessidade
um órgão de crédito, como o nosso Banco, para o desenvolvimento da colônia japonesa; e que suas atividades beneficiam
não apenas a colônia japonêsa, mas também o próprio Brasil
e conseqüentemente o J a p ã o .
b) A administração deve convencer-se da responsabilidade
que assume perante a sociedade, veto ser a fundação do banco,
além da comercial, essencialmente social, e de que sua derrocada causa incalculáveis males à sociedade, devendo evitar,
a qualquer preço, prejuízos aos senhores acionistas, depositantes
e clientes em geral, e conseqüências maléficas à sociedade,c) N ã o esquecer que é banco da colônia japonesa.
Além de estar instituído pela Legislação Bancária Brasileira,
êle deve sua fundação à iniciativa dos japoneses aqui radicados,
e por isso, deve ser preservado sem solução de continuidade
pelos seus descendentes. Atualmente, o Banco está se esforçando
para preparar os funcionários nipo-brasileiros e japoneses; dos
580 funcionários, 85% são nipo-brasileiros ;
d) A característica do Banco da colônia consiste na
inexistência do domínio pela minoria numérica de acionistas,
estando constituído pelo capital da grande massa da colônia,
e a sua administração entregue principalmente nas mãos dos

homens da colônia japonesa;
e) o Banco deve, porém, estender suas atividades à esfera
internacional, acompanhando sempre o progresso da colônia
japonesa que, inevitavelmente, e cada vez mais, se projetará
nesse campo. N ã o nos encastelemos no mundo restrito, devemos
expandir-nos na arena mais ampla e engrandecer-nos em harmonia
e cooperação com quem quer que seja. É - nos feliz e lisonjeiro
o serviço de câmbio, em íntima colaboração e entendimento
com "The Fuji Bank Ltda." do Japão;
f) O funcionarismo é a alma da organização bancária.
O Banco deve dispensar a maioria das energias e sacrifícios
para preparar funcionários eficientes e diligentes e visar sempre
ao bem estar e felicidade deles ;
g) Estando, ainda, o Brasil insuficientemente aparelhado
como país de pleno desenvolvimento econômico, não deixa de
apresentar falhas e atrasos. São necessários constantes estudos
e pesquisas, mediante absorção dos métodos e sistemas adiantados do exterior, inclusive do Japão, não nos contentando
com o estado atual de serviços rotineiros de cada dia, de
modo a jamais nos desviarmos do rumo primordial seguido por
uma verdadeira instituição de crédito.
Ao finalizar esta breve e despretensiosa exposição, desejo
mais uma vez externar os meus mais sinceros agradecimentos
aos senhores diretores, conselheiros consultivos, funcionários,
acionistas, depositantes, clientes em geral e a todos demais
que nos vêem incentivando e orientando em todos os tempos ;
agradecimentos esses extensivos ao povo e aos governantes
brasileiros, cabendo-me, ainda, render as minhas mais respeitosas
homenagens póstumas, à memória dos nossos pranteados amigos
e colaboradores que não tiveram a ventura de saborear hoje
conosco o presente fruto dos brilhentes feitos destes 20 anos
de serviços do nosso Banco América do Sul!

Recordações
Yoshiyuki Kato
Há quarenta anos, ainda quando trabalhava no Peru,
sofríamos desemparo melancólico, senão abandono pela carência
de banco vinculado aos interesses japoneses, o que nos colocava,
não sem grandes mágoas, numa situação de inferioridade,
diante dos concorrentes ocidentais providos de tal meio.
Decorridas duas décadas, transferí-me ao Brasil onde me via
perseguido pelo mesmo mal. Havia, no Rio de Janeiro, "The
Yokohama Specie Bank" cuja missão, porém, não permitia o
atendimento às necessidades populares; restava-nos, procurar
alguns outros meios, aos quais era difícil compreender os
empreendimentos ligados a japoneses.
Por essas razões é
que fundamos em 1937 a Casa Bancária Bratac, a predecessora
do atual Banco América do Sul.
Conseguimos evitar, por um trís, o sossobro, resistindo a
todas as dificuldades, cada qual mais tremenda e insuperável,
em decorrência da última guerra mundial. Se não sucumbimos
e atingimos a prosperidade do atual Banco América do Sul,
devemo-lo unicamente à compreensão e colaboração da
colônia japonesa aqui radicada, apoio esse que constitui motivo
de nossos profundos e indeléveis agradecimentos.
Tendo
dessa forma nascido, prosseguirá o Banco América do Sul
sempre no seu desenvolvimento, como banco essencialmente a
serviço da colônia japonesa.
Tendo como entidades de relação econômico-comercial
das mais ítimas e intensas as empresas de armazéns gerais e
de seguros, ambas de solidez econômico-financeira inconteste;
uma cousa é certa que o Banco crescerá cada vez mais,
desempenhando importantes funções na economia nipo-brasileira.
Eis que, como um dos fundadores, renovo o meu testemunho
de grande prazer ao se comemorar hoje a passagem do seu
20º aniversário de fundação.
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Parte

I

O Histórico dos 20 Anos e o seu Cenário
I.

Prefácio.

Anita Garibaldi, outrora uma rua deslocada do centro da cidade, é, hoje,
o movimentado logradouro que margeia a maior praça da capital paulista,
a Clóvis Beviláqua, fronteira do Palácia da Justiça; imune, no seu estado
antigo, lá continua a sede do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

À sua

direita, demolida agora em mór parte em virtude do alargamento da rua,
encontrava-se uma típica casa térrea: era a sede da Sociedade Colonizadora
do Brasil Limitada (Bratac), entidade fundadora de quatro grandes fazendasmodêlos no interior paulista e no paranaense e intimamente ligada ao desenvolvimento da Colônia Japonesa nos seus primeiros anos.

Esta sociedade

cerrou as portas ainda no ano findo, concluída a missão que por longos anos
lhe fora confiada, fato esse que não deixou de causar uma verdadeira
consternação.
Em 1937, ali foi instalado o serviço bancário da Bratac, sendo para efeito
jurídico registrado como propriedade de um dos diretores da Sociedade
Colonizadora do Brasil Limitada, tomando-se o nome de Casa Bancária
Bratac de Carlos Y. Kato.
Posteriormente, visando a um progresso maior e uma expansão de suas
atividades e baseando-se nos créditos até então tradicionalmente conferidos
à Bratac e na crescente potência econômica da Colônia Japonesa sempre em
ascensão, fundou-se em outubro de 1940 o atual Banco América do Sul, em
substituição daquela casa bancária.

Logo após a sua fundação, novo Banco

teve de fazer à calamitosas provações da 2ª Grande Guerra, causadora das
graves crises a todas às empresas radicadas no Brasil; já nos períodos subseqüentes, não obstante depressões econômico-financeiras registradas de vez
em quando, umas mais violentas que outras, o Banco vem mantendo o ritmo
normal do seu desenvolvimento.
— 2 —

Tanto assim é que em outubro de 1959, os depósitos e empréstimos atingiram, respectivamente, Cr$2.398.920.000,00 e Cr$l .802.320.000,00.

Com o

extraordinário fluxo de serviços, as instalações da sede do Banco tiveram de
ser ampliadas, sendo o estabelecimento matriz, inicialmente localizado na
Praça da Sé, transferido para a Rua Senador Feijó, junto ao Largo São
Francisco, e ultimamente, extravasando parcialmente para um prédio sito na
Rua Quintino Bocaiúva.

Atualmente, a rede de agências compreende, além

das 3 existentes na metrópole paulistana, 26 no interior paulista e 14 no
território paranaense, totalizando 43 agências distribuídas de maneira a
abranger as zonas de intensa atividade econômica, principalmente da Colônia
Japonesa.
Durante a sua constante evolução, em 1947, operou-se a transformação
da sociedade por cotas de responsabilidade limitada em sociedade anônima.
O seu capital social de Cr$l.000.000,00 com os sucessivos aumentos posteriores, atingiu hoje a respeitável soma de Cr$l 20.000.000,00, o que não
deixa de ser algo admirável. No ano de 1954, firmamos um acordo bancário
com o "The Fuji Bank, Ltd." o maior banco particular do Japão; e em 1957,
iniciamos o serviço de câmbio.

O próprio fato de o Banco América do Sul

ter lançado mão a esta nova modalidade de operação constitui uma prova
cabal e incontestável do seu sólido desenvolvimento, tendo já transposto a
categoria de simples banco local, projetou-se, hoje, no panorama bancário
nacional como uma das mais credenciadas instituições financeiras do Brasil,
com raio de ação de ordem internacional.
Para o bom êxito da sua missão e da concretização dos seus ideais, têm
sido de inestimável valia a contribuição e a colaboração dos seus numerosíssimos acionistas da ordem de 4.000 e clientes em geral; não fora esse alto espírito
de cooperação com tais provas inusitadas de confiança para com a direção
assídua e perspicaz, teria sido impossível ao Banco superar as tremendas
dificuldades dos idos.

Por outro lado, é de ressaltar os benefícios advindos

do convênio e cooperação com o "The Fuji Bank, Ltd." que, através de orientação segura, baseada nos longos anos de experiência e linhas de crédito
mundialmente reconhecidas, tem proporcionado ao Banco América do Sul
valiosa contribuição, muito em particular, em transações de câmbio.
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No

decorrer dos 20 anos de labuta, por vezes penosa em vários momentos, cabenos apreciar a sábia fiscalização e a compreenção paternal por parte das
autoridades monetárias nacionais, começando pela Sumoc, sem a que não
teria sido possível o normal funcionamento do Banco.

A todos esses que,

direta ou indiretamente, estão vinculados ao seu desenvolvimento, o Banco
América do Sul presta os seus mais calorosos votos de agradecimento, pela
passagem do seu 20º aniversário de fundação.

II.
1.

O alvorecer de uma nova Era.

A economia mundial e as influências da 2ª Grande Guerra.
Com a bandeira da democracia e do comércio, por longos anos, a

Inglaterra primava entre as nações do mundo, como o líder da economia
mundial.

A perfeita distribuição de serviços entre a metrópole e as colônias

de além-mar fazia com que as matérias-primas produzidas nestas fossem
manufaturadas e vendidas por aquela.

As riquezas que afluíam à Grã-

Bretanha, provindas dos sete mares, eram novamente devolvidas sob a
forma de gigantescos investimentos para a exploração das novas terras do
além-mar. A 2ª Guerra Mundial que, politicamente, pôs termo ao poderoso
imperialismo das potências do "Eixo," economicamente, era o toque de
crepúsculo para o Lombard Street de Londres, cuja hegemonia foi deslocada
para o Wall Street do outro lado do Atlântico, que se fez do centro de
gravitação da economia e finanças mundias.
Uma grande nação-continente, auto-suficiente em todos os recursos
naturais, os Estados Unidos, com a sua potência industrial de tremenda
envergadura, chegaram-se a constituir verdadeira "fábrica para o mundo."
Por volta do ano de 1930, com o decréscimo de investimentos no estrangeiro, a estrutura do comércio exterior norte-americano começou a pender
a uma política de impedir os escoamentos de riquezas para o exterior.

Em

1939, os Estados Unidos retinham na sua arca cerca de 70% do lastro de
ouro do mundo inteiro.
Com o início da última guerra mundial, essa situação teve de sofrer
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uma interrupção.

Enquanto o seu balanço comercial acusava considerável

déficit pelo incremento das importações de produtos básicos para fins militares
e pelas despesas com o envio de tropas para o exterior, os países de neutralidade ou semi-neutralidade, em especial, os encabeçados pelas nações sul
americanas, conseguiram assenhorar-se de respeitável soma de divisas; enriquencimento esse, decorridos os 3 anos após o término da guerra, já não
se fazia mais sentir em nenhuma dessas nações aproveitadoras de guerra,
como que verdadeiro encanto; tal era a voluptuosa dilapidação que acabou
transformando em vício.
Por outro lado, para os países do Velho Continente, completamente
arruinados pela guerra, os Estados Unidos eram a única esperança de salvação e de reconstituição de suas economias.

Diversas medidas de assistência

econômica e financeira foram levadas a efeito pelos Estados Unidos: inicialmente a UNRRA e depois a ERP (vulgarmente conhecido como o Plano
Marshall).

Em 1952, expirado o prazo do Plano Marshall, ainda então se

fazia mister que a Norte-América fosse o supridor dos enormes materiais
e fabulosas somas, necessários para a reconstrução dessa região que mal
se levantava por entre escombros e cinzas da grande conflagração.
A maior dificuldade da economia mundial de após-guerra consistia na
luta contra a onda inflacionária, fruto nefasto de fianças públicas arruinadas
em conseqüência da anormalidade crônica do arcaboço do sistema circulatório da

economia mundial, anormalidade essa cognominada: "fome de

dólar."
Como agravante dessa situação calamitosa de economia mundial, entrechocavam-se os interesses das duas partes antagônicas da "guerra-fria": o
capitalismo ocidental, de um lado, e o comunismo oriental, do outro.

Na

Alemanha, por exemplo, com a reforma monetária que deu fim ao " m a r c o "
do antigo "Reich," surgiu o "marco vermelho," ao qual o Plano Molotov
confiava a tarefa de restauração econômica da Europa Oriental, e o "marco
ocidental" do qual, através do Plano Marshall, se esperava recompor a estruturação econômica da Europa Ocidental.
O alastramento da "guerra f r i a , " posteriormente, tornou ainda mais
complexo o já dificultoso movimento econômico internacional.
—
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2.

A reabilitação da Europa na economia m u n d i a l .
Nestes 15 anos de após guerra, os países europeus conseguiram resta-

belecer-se da sangria da guerra e ressurgiram novamente no conserto das
nações como potências econômicas, saindo-se vitoriosos na luta contra a
"fome de d ó l a r " e a inflação.

Suas moedas se fortaleceram de maneira

notável e os diversos índices relativos à produção, ao consumo, ao comércio
exterior, etc. já demonstram maior firmeza das suas economias.
Ao término do ano de 1958, simultaneamente com a reforma cambial
do " f r a n c o , " os 15 países da Europa Ocidental declararam a conversibilidade
de suas moedas.

Em seguida, no início de 1959, foi instituído o Mercado

Comum Europeu entre 6 países dessa região (Alemanha Ocidental, Itália,
Bélgica, Holanda e Luxemburgo), ao qual se associaram mais tarde a Grécia
e a Turquia; por outro lado outros 7 países, tendo à testa a Inglaterra, constituíram zona do comércio livre na Europa.

São estas as manifestações do

empenho daqueles países por constituir no Velho Continente amplo e poderoso
bloco econômico pela conjugação de seus esforços.
Diante da radical transformação da economia mundial, orientada pelos
novos ideais e esperanças de paz e prosperidade, toda a América Latina,
"profiteur" da guerra e acordando do sonho de desbarateamento da fortuna
ganha, não podia continuar mais no berço macio porém acanhado do subdesenvolvimento.

Além do mais, na Conferência Pan-americana de Bogotá

realizada em 1948, os Estados Unidos declararam que nenhum "Plano Marshall" para o hemisfério ocidental, que não sofreu as conseqüências diretas
da guerra, estava sendo cogitado.
Os estados americanos de origem latina tiveram de abrir por si o
caminho da recuperação.

Sob o castigo da fome de dólares e a devastação

da onda inflacionária, efetuaram os mesmos sucessivamente reformas cambiais.

Assim, a Argentina, o Chile, o México, a Colômbia e outros países,

reformando e fortalecendo as suas moedas, lançaram-se resolutamente na
guerra econômica internacional.

Na Europa, as condições especiais reinantes

na Inglaterra não permitiam, em certa época, a participação da libra na
"guerra de moedas" que abalou todo o continente europeu.
—
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O Brasil que optara por trilhar o semelhante caminho, teve de se enveredar numa árdua e intrincada tarefa de defesa do cruzeiro no mercado de
câmbio e do controle de preços no mercado interno.
O restabelecimento econômico europeu, que fez exclamar o Sr. Jacobson
do Fundo Monetária Internacional: "reabilitação da Europa no palco internacional," e do qual periódico inglês "Financial Times" comentou: " . . . f e z
cair do trono divino o dólar, pondo fim ao sistema de padrão dólar de
após-guerra, foi realmente um lance espetacular que arrancou os calorosos
aplausos do mundo inteiro.

Contudo, nenhum milagre se realizou; suas

tradições político-econômicas, os benefícios do Plano Marshall, as cooperações por parte da OEE e EPU, tudo isso resultaria inútil, caso a economia
doméstica fosse entregue à inatividade e à demasiada confiança nos dias de
amanhã.
Á reabilitação da Europa no palco internacional é nada mais do que
o produto do inflexível patriotismo do seu povo e da sua política que suportou
uma vida de poupança, austeridade e rígida economia, mantendo firme, assim,
o objetivo de reconstruir a pátria arruinada pelos estigmas da 2ª conflagração mundial.
A Europa reconstituída bem serve de exemplo edificante aos países que
ora lutam numa tentativa desesperada de se recuperarem economicamente,
frente ao flagelo da inflação sem precedente.
Passaremos a descrever sucintamente as últimas flutuações da conjuntura
econômica mundial.
Em 1953, os mais auspiciosos acontecimentos tocaram, de inicio, à economia européia e posteriormente à norte-americana; os países industrialmente
avançados viveram época de prosperidade inaudita.

Embora houvesse mais

tarde um certo período de recessão, que se manifestou principalmente nos
Estados Unidos, os índices econômicos, desde os meados de 1958, retomaram
novamente a curva ascencional.
A Europa recuperou-se dessa recessão somente no ano último.

Quando

a melhora da conjuntura européia vislumbravam, houve nos mercados de
produtos alimentícios e de matérias-primas, uma grande baixa com consideráveis prejuízos para o Brasil e os demais países subdesenvolvidos, cujos
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efeitos se fez sentir, temporariamente, em todos os setores da economia
mundial.
São países subdesenvolvidos que mais sofrem nos períodos de recessão
e do retardamento na sua recuperação, na época de prosperidade.

Não

se poderão livrar deste destino, enquanto dependerem unicamente da exportação de produtos alimentícios e de matérias-primas, necessitando, por
isso, o auxílio dos países economicamente poderosos, a fim de promover a
sua industrialização.
Para esse propósito, além da ampliação das cotas de empréstimos do
Fundo Monetário Internacional, vários planos de assistência aos países subdesenvolvidos estão sendo estudados pelos especialistas, tais como: instituição
do Banco do Reino Unido, transformação do FMI em Banco Central Mundial,
a instalação de um 2º Banco Mundial, etc.

III.
1.

O caminho para Brasília.

Esperanças e atualidades.
Dominando a parte oriental do continente sul-americano o Brasil é uma

das maiores nações do mundo.

Até o começo do ano passado, quando se

deu a incorporação de Alaska na união americana, o Brasil ocupava o 4º
lugar no mundo em extensão territorial metropolitano.
Dando um passo decisivo para a concretização do seu velho sonho de
"marcha para o Oeste," tomou a firme resolução há 4 anos, da mudança
da sua capital federal para o planalto goiano.
A construção da nova sede do Governo, Brasília, está sendo efetuada
em ritmo acelerado, congregando, para isso, todos os elementos, materiais
e humanos, de que o país dispõe.
Este grande empreendimento do povo brasileiro lembra os descendentes
dos puritanos do May-Flower que, numa arrancada brilhante, empreenderam
a construção nas margens do Potomac, no distrito federal de Columbia, da
nova capital dos Estados Unidos, batizando-lhe com o nome do imortal
personagem, pai da liberdade norte-americana, Washington.
—
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De igual

maneira, a antiga colônia penal inglesa, a Austrália, hoje transformada numa
terra próspera de pastagens e de vistosos trigais, ostenta orgulhosa a bela
cidade de C a m b e r r a . . . São capitais previamente planejadas e calculadas
no papel segundo audaciosas previsões à altura do seu desenvolvimento em
porvir.
Brasília é, hoje, uma realidade inegável que se levanta no planalto
central, como promessa de um futuro vibrante e símbolo da vontade tenaz
de um povo que cresce.
Por longos tempos, o Brasil se mantinha numa posição econômica de
caráter colonial, exportando produtos agrícolas e importando artigos manufaturados.

A industrialização se processava de maneira muito lenta.

Hoje,

a economia nacional, baseada essencialmente na produção agrícola, confia
num único produto, o café, cuja renda é suscetível de crises periódicas sob
pressão dos dois fatores: a concorrência de outros países produtores e a
oscilação econômica dos países consumidores.

Pela desastrosa conseqüência

simultânea desses 2 fatores, é que o Brasil passou, por ocasião da crise cafeeira
de 1929/1930.
Após essa crise, não obstante, então evidente insuficiência técnica, o
Brasil lançou-se na batalha da industrialização em ritmo acelerado, aproveitando-se

dos

seus

recursos

naturais

privilegiados.

Somente

em

épocas

recentes foi que o Brasil chegou a equilibrar as atividades agrícolas e industriais.

É de um periódico americano a seguinte citação:

"Após 1948, nos 10 anos seguintes, a população brasileira aumentou de
2 9 % , atingindo 64.200.000; a renda nacional substimando-se desvalorização
pelo

avanço

inflacionário,

Cr$ 8.500.000.000,00.

registrava

63%

de

incremento,

chegando

a

No setor industrial, a produção de aço passou de

350.000 toneladas para 2.000.000 toneladas.

Fundou-se a indústria auto-

mobilística, sendo esperado para o ano em curso uma produção de 10.000
unidades.

Somente nos périodos de após-guerra, mais de 500 firmas ameri-

canas foram constituídas no Brasil, totalizando um investimento da ordem de
1.650.000.000 dólares.

Contudo, esse total global deixa obscurescer um fato

importante: a renda nacional per-capita não ultrapassa 104 dólares, e, além
disso, por estar limitado o acúmulo de capitais, a tentativa de industrialização
—
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se fêz com grandes sacrifícios da agricultura que, ainda hoje, ocupa mais da
metade dos 18 milhões de trabalhadores existentes no Brasil.

Deve-se obser-

var, também, que nos últimos 3 anos a inflação fêz elevar de 8 0 % o custo
de vida e 60% o salário e ainda o fato de que o Brasil contraiu um débito
da ordem de 1 bilhão de dólares de diversos bancos oficiais dos Estados
Unidos, de instituições financeiras internacionais, da Europa e do Japão."
Com a volta do sr. Getúlio Vargas à presidência da República, sucedendo
constitucionalmente o General Eurico Gaspar Dutra, em 1949, e apesar dos
ingentes esforços das autoridades, visando conter as especulações mercantis,
aumentar a potência produtiva, reformar o sistema cambial, contrair empréstimos do exterior, e t c , a inflação e a falta de divisas que se agravavam, de
ano a ano, não puderam ser combatidas de maneira eficiente, provocando,
no país, um ambiente de instabilidade social.

Esse agravamento da conjun-

tura nacional se espelha na avolumação contínua da emissão de papel-moeda,
no estocamento cada vez maior de artigos de exportação e no atraso já
crônico da liquidação de letras de importação.
Tudo indica que a solução desses problemas que ora nos afligem só
será dada no Palácio da Alvorada, em Brasília, e não mais no Palácio de
Catete.

2.

A estrutura industrial e as relações financeiras.

Obviamente, o Brasil, para

perder o cunho de subdesenvolvimento,

desatrelando-se do sistema econômico com resquícios do colonialismo, e para
dar solução a inúmeros problemas que por ora se acham ou em abandono
ou em fases iniciais de resolução, deverá, antes de tudo, assentar, em bases
firmes, a sua estrutura econômica, bem equilibrada entre a industrialização e
a modernização da sua agricultura.
A grande potencialidade do Brasil representada na imensidão do seu
território de 8.520.000 km 2 com 64 milhões de habitantes, somente entrará
em plena função, quando a sua indústria obtiver maior desenvolvimento.
Os inesgotáveis recursos do seu sub-solo, além da existência incógnita
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de grandes lençóis petrolíferos, contam com depósitos de manganês nas
regiões de Centro-Oeste e no Amapá e de ferro no Estado de Minas Gerais,
ambos considerados como os maiores do mundo.
Das riquezas agrícolas, além da produção cafeeira no sul do país (no
ano passado, o Estado do Paraná superou, pela primeira vez, São Paulo) e
do cacau no Baía, destaca-se a produção de babaçu em Maranhão e Piauí
e demais estados nordestinos ( 1 º do mundo), a do fumo na Baía e Rio Grande
do Sul (3º do mundo) e a do açúcar em Pernambuco e São Paulo (4º do
mundo).
A região amazônica é famosa pelas inúmeras variedades de madeira e
de plantas oleaginosas.
A pecuária brasileira situa-se entre as mais numerosas do mundo; a
produção pesqueira e a manufatura dos pescados ocupam o 1º lugar na
América do Sul.
Analizando a estrutura da indústria brasileira, poderemos constatar a
posição predominante ocupada de maneira excepcional pelo Estado de São
Paulo.
Dentre os diversos problemas de setor financeiro e dos planos para a
expansão da economia nacional, a que mais se evidencia como providência
da máxima urgência é o da fundação do Banco Central, cujo projeto de
autoria do então Ministro da Fazenda dr. Correia Castro foi apresentado ao
Congresso Nacional em 1947, como uma proposição governmental da legislação bancária.

Desde então, foram discutidas inúmeras disposições sub-

stitutivas e emendas, devido às quais até agora não deixou a fase de estudos
nas Comissões de Economia e Finanças e da de Justiça.
A dificuldade talvés provenha da indecisão, sobre a adoção de um
sistema de diretriz econômica que oscila entre o sistema de centralização de
poderes em uso na Europa e o sistema de reservas federais dos Estados
Unidos.

E, ainda mais, poderão surgir, com a organização deste novo banco,

difíceis problemas relacionados com o Banco do Brasil.
Consoante o sistema de emissões do Brasil, a maioria das emissões se
fazem à requisição da Carteira de Redescontos do Banco do Brasil, através
do Tesouro Nacional.

A fiscalização que o Congresso Nacional exerce sobre
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as emissões se faz de maneira "a posteriori."
A história do desenvolvimento bancário brasileiro é repleta de flutuações
e de contratempos.
Em fins do século passado, uma recessão econômica mundial batem nas
portas do Banco da República dos Estado Unidos do Brasil que na época
trabalhava, praticamente, como o Banco Central; a situação geral obrigou-o
a suspender o pagamento dos depósitos. A seguir, a crise econômica de após
a 1ª Grande Guerra também atingiu o Brasil, e por volta de 1921, a "corrida"
aos bancos alastrou-se por todo o país. A falência ameaçou todos os banco
e uma derrocada total somente foi evitada com a criação da Carteira de
Redescontos no Banco do Brasil.
Decorridos 8 anos, uma queda catastrófica verificada na Bolsa de Nova
Iorque deu origem a "crise do café," que deixou profundos e dramáticos
vestígios na história da economia brasileira. Essa crise envolveu quase totalidade das instituições bancárias do Brasil e mesmo estabelecimentos mais
conceituados, como o Banco Comercial do Estado de São Paulo, não puderam
escapar das nefastas conseqüências.

IV.
1.

Iniciando na vida de colonos.

O crescimento da Colônia Japonesa.
Deixando as tradições milenares atrás dos horizontes do Extremo Oriente,

os primeiros japoneses emigraram, ávidos da nova "Canaã" sob o Cruzeiro
do Sul e procuraram identificar o sonhado Eldorado nas terras roxas do
Brasil meridional.
Instalaram-se, principalmente, nas zonas de Mogiana e Paulista, no Estado
de São Paulo, tendo como o centro de convergência Ribeirão Preto, e onde,
empregando-se como colonos na agricultura de café, lançaram as primeiras
sememtes da história da Colônia Japonesa que, hoje ocupa dentro da comunhão brasileira, uma posição de relevo no seu quadro econômico, bem como
nos social e político.
A imigração japonesa constou, pela primeira vez, da ata da Assembléia
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Estadual do Rio de Janeiro, quando do contrato assinado entre o governo
fluminense, de um lado, e os senhores Ryu Mizuno e Rafael Monteiro, de
outro, permitindo duas famílias japonesas a se instalarem na Fazenda Santo
Antônio, em Macaé, no Rio de Janeiro, a 1º de janeiro de 1907.

No dia

3 do mesmo mês e ano, foi concluído um contrato entre o governo paulista
e a Kôkoku Imin Kaisha sobre a vinda de 3.000 japoneses destinados às
fazendas cafeeiras do interior de São Paulo.

No ano seguinte, ou mais

precisamente, em junho de 1908 aportou em Santos o primeiro navio KasatoM a r u , trazendo cerca de quase 800 imigrantes, o que marcou propriamente,
o início da história da imigração Japonesa em massa no Brasil.
Em 1913, foi assinado um novo contrato de colonização numa área de
50 mil hectares, situada no vale do rio Ribeira, no litoral sul paulista, entre o
Governo do Estado e "Tokyo Sindicate," dando início à formação do 1º
núcleo colonial, Iguape, da Kaigai Kôgyô Kabushiki Kaisha

(K.K.K.K.), nas

proximidades da atual cidade de Registro.
Assim,
«existência.

a

história

da

imigração japonesa

já

conta

meio século de

Dois foram os fatores que contribuiram para a expansão do

movimento imigratório dos japoneses: um, o estabelecimento do sistema de
ajuda financeira, ao emigrante, pelo Tesouro Nacional do Japão; outro, o
arrefecimento da emigração européia em face da recessão econômica e a
paz armada após a 1ª Guerra Mundial.
Nos primeiros 30 anos, o número de imigrantes japoneses atingiu cifras
consideráveis; se analizarmos, por década, constataremos que nas 2ª e 3ª
décadas houve o aumento correspondente a respectivamente duplicação e
triplicação dos números das décadas imediatamente precedentes.
1908—1917

19.692 imigrantes

1918—1927

39.088

"

1928—1937

122.291

"

No inicio da última Grande Guerra, que interrompeu temporariamente
o movimento imigratório, o número total dos japoneses que entraram no
país atingira o total de 200.000; percentualmente, a imigração japonesa
ocupa o 4º lugar com cerca de 4 % , situando-se abaixo da imigração italiana
433%), portuguesa (29%) e espanhola (13%).
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O Estado de São Paulo foi o principal destino dos imigrantes japoneses
e, segundo os dados do recenceamento de 1940, neste estado se concentrava
9 1 % do total espalhado pelo país; somente, posteriormente é que se verificou
o deslocamento desse elemento étnico para as novas zonas do território
paranaense e matogrossense.
tribuição:

O censo de 1950 indicava a seguinte dis-

São Paulo (82%), Paraná (15%), Mato Grosso ( 1 % ) , residindo

os restantes 2% em outros estados da Federação.

Atualmente, o número

total dos japoneses e seus descendentes no Brasil é calculado em cerca de
450.000 pessoas.
Os japoneses, ingressando na vida brasileira, inicialmente como colonos
nas fazendas de café, logo tornaram-se arrendatários e depois pequenos
proprietários, sendo muitos deles, atualmente, grandes fazendeiros.

Des-

viando-se da agricultura, uma parte dos imigrantes viu na indústria e no
comércio campo propício para o futuro desenvolvimento de suas atividades.
Especialmente após a 1ª Grande Guerra, intensificou-se o investimento
de capitais japoneses no Brasil, surgindo grandes empresas comerciais e
agrícolas de origem japonesa.

Em 1935, o Brasil recebeu a visita de uma

Missão Econômica Japonesa chefiada pelo sr. Hachisaburo Hirao do qual
resultou o investimento para este de capitais da indústria japonesa, notadamente, no que se refere à indústria de algodão.
A

Colônia

Japonesa

estende-se

desde

Amazônia, até os pampas no extremo-sul.

o

extremo-norte

do

Brasil,

Diversificam-se as atividades,

abrangendo os setores da produção agrícola, industrial, mineral, pesqueira
e o comércio.

Com o avanço do algodão brasileiro nos mercados consu-

midores do Oriente, intensificou-se a relação comercial entre o Japão e o
Brasil, sendo em sua major parte efetuada pelas firmas ou agência das grandes
empresas japonesas.
Os estabelecimentos financeiros da colônia japonesa que tiveram início
com as secções de depósitos da Bratac, Tôzan e KKKK, consolidaram-se pela
fundação quase que simultânea das 3 casas bancárias.

Embora o desenvolvi-

mento dessas atividades sofresse um colapso durante a 2ª Conflagração
Mundial, sua expanção em curto espaço de tempo foi realmente notável.
No quadro abaixo pode-se observar alguns dados que dizem respeito
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às atividades financeiras da Colônia Japonesa nos seus primeiros tempos.

Ano

Número de
estabelecimento

1938

15

Capitais e
fundos

depósitos

emprést.

620

16.932

13.672

1939

18

969

30.581

25.526

1940

29

1.952

44.091

35.380

3.330

58.004

50.757

1941

35
Obs.:

1)

o movimento compreende a soma do total das 3 casas b a n c á r i a s ;

2)

unidade:

Cr $ 1 . 0 0 0 , 0 0

Além dessas 3 casas bancárias, havia, como instituições de financiamento
agrícola, as diversas cooperativas (secção de créditos) que, a conselho do
Consulado Japonês de São Paulo, organizaram-se em diversas localidades do
interior.
Contudo, fora da alçada de casas bancárias, operações de câmbio ou
muitas outras mais complexas por sua natureza, requeriam organizações mais
aperfeiçoadas e completas.

Apesar da existência, no Rio de Janeiro, de uma

agência do Banco Shôkin de Yokohama, este, por uma série de motivos
evitava operar na praça de São Paulo, onde as operações de câmbio relativas
ao comércio com o Japão estavam quase exclusivamente nas mãos do N e w
York National City Bank, do Canada Royal Bank e de outros de origem estrangeira.
2.

Recordações da época de guerra.
Ao primeiro toque marcial dos clarins que soavam na Europa, anunciando

o prelúdio da 2ª Guerra Mundial, os países americanos declaram-se neutros e alheios àquela mobilização belicosa.

Tendo em vista, porém a incom-

patibilidade de ideologia com as potências nazi-facistas e a ostensiva ajuda
econômica em favor da

Inglaterra, tornava-se claro que a participação

posterior desses no conflito armado, ao lado dos aliados, com exceção da
Argentina e do Chile, era apenas uma questão de tempo.
Conseqüentemente, em

1940, rumores corriam, prevendo a eventual

possibilidade do governo brasileiro, a exemplo dos Estados Unidos, congelar
os bens .pertencentes aos súditos do "Eixo"; vagarosa, porém, incontidamente,
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evidenciavam-se os primeiros indícios de uma " c o r r i d a " aos bancos por parte
dos depositantes de nacionalidade alemã e italiana, anciosos em levantar seus
depósitos bancários.

Atendendo à importância econômica das comunidades

alienígenas das citadas origens, o Governo brasileiro ordenou, por várias
vezes, a moratória.
N ã o obstante os esforços governamentais, o temor se alastrava irresistívelmente em todas as praças do país, não mais se restringindo aos bancos
de origem alemã ou italiana.
A situação internacional do Pacífico tornava tensa dia após dia e com
o agravante da citada tensão interna brasileira, a Colônia Japonesa, também,
se viu tomada de pânico geral.

Uma séria " c o r r i d a " aos bancos se verificou

em 1941, atingindo quase que simultaneamente todos os bancos de origem
japonesa; o Banco América do Sul, cuja sede se localizava então na Praça
da Sé, também não pôde escapar à investida.

Sob a supervisão das autori-

dades da Fiscalização Bancária, e os limitados pagamentos dos depósitos,
o Banco tornou-se praticamente, paralisado.
Nessa altura, verificou-se um sério incidente de guerra, quando o navio
brasileiro "Taubaté" foi posto a pique nas águas do Mediterrâneo.

Prevendo

novos incidentes dessa natureza, o Governo determinou as medidas tendentes
ao congelmento dos bens dos súditos do "Eixo" e em março do ano seguinte,
isto é, em 1942, foi promulgado o Decreto-Lei Nº 4166, seguido de uma série
de leis visando restringir as atividades econômicas dos súditos de "Eixo,"
providências governamentais essas que não deixaram de causar efeitos danosos à Colônia Japonesa.
A partir de então, as empresas pertencentes a súditos de nacionalidade
colocadas sob administração do Governo Federal ou compelidas à liquidação
forçada:
As diversas instituições bancárias de origem nopônica acima citadas,
também não fugiram à regra.
Um fato digno de nota, porém, ocorreu com o Banco América do Sul
que, espontaneamente decidiu a retirada total dos diretores japoneses da sua
administração e uma vez assim nacionalizado, conseguiu contornar a difícil
situação, para, depois reiniciar as suas atividades livres após o término da
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guerra.

Embora alicerçado nas operações dentro da colônia japonesa, como

diziam claramente as diversas declarações dos diretores daquela época, o
Banco dispunha-se já naquela época a altura de destaque no âmbito nacional
financeiro.
Inicialmente, em sua maioria, as cooperativas tiveram de se sujeitar ò
administração do Governo Federal.

Porém, dada a sua natureza essencial-

mente agrícola, servindo eficientemente à produção de alimentos e matériasprimas de primeira necessidade na época, e não possuindo conexão política
ou econômica com o Japão como o possuíam as firmas industriais e comerciais, a

fiscalização

das cooperativas agrícolas tornou-se posteriormente,

sensivelmente abrandada.
3.

Sob o é g i d e do Cruzeiro do Sul.
Já se foi a época em que os imigrantes japoneses eram sinônimos de

colonos da lavoura cafeeira.

A agricultura da colônia japonesa evoluiu-se

para o moderno sistema mecanizado e de produção intensiva.

Com o au-

mento cada vez maior da migração do elemento japonês para as zonas
urbanas, intensificaram na Colônia as atividades comercial e industrial.

For-

taleceu-se a potência econômica e grande tem sido a capacidade demonstrada
pelos japoneses de se organizarem em empresas, às mais das vezes, da
respeitável envergadura.

Para o coroamento deste grande desenvolvimento

alcançado pela Colônia, realizaram-se em 1958 as brilhantes festividades
comemorativas do cinqüentenário da imigração japonesa no Brasil, as quais
foram amplamente noticiadas pelos jornais brasileiros, e que culminaram com
a vista das SS. AA. Príncipe e Princesa Mikasa, especialmente convidados,
pelo Governo Federal brasileiro, e com a mensagem dirigida à Colônia
Japonesa por S. Excia. o Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitsuchek de
Oliveira, em cujo teor se faziam exaltar os altos reconhecimentos das autoridades brasileiras pela contribuição inestimável prestada pela Colônia em prol
do desenvolvimento nacional sob o magnânimo égide do Cruzeiro do Sul.
É este o teor, em português, da mensagem do sr. Príncipe Mikasa dirigida aos
brasileiros —
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M E N S A G E M A O P O V O BRASILEIRO
"Tenho a grata satisfação de enviar, em meu nome e no da Princesa
Mikasa, por intermédio desta revista, os meus melhores votos de afeto e
prosperidade ao nobre e glorioso povo brasileiro.
É para nós, inclusive a Princesa, motivo de grande satisfação o fato de
poder visitar o Brasil, convidados pelo Governo brasileiro, e assistir às cerimônias comemorativas do Cinqüentenário da Imigração Japonesa no Brasil.
Desde que a primeira leva de emigrantes japoneses chegou ao porto
de Santos em 1908, num total de 781 pessoas, compreendendo 165 famílias,
os japoneses têm sido generosamente recebidos pelo seu país.
Por ocasião da minha visita ao Brasil, desejo testemunhar publicamente
os profundos agradecimentos de povo japonês às autoridades brasireiras e
ao povo brasileiro, pelo constante e sábia proteção e orientação dispensadas
pelas autoridades competentes e pelo povo do Brasil."
Quanto às atualidades econômicas da Colônia Japonesa, o relatório
em via de publicação pela Comissão de Recenseamento da Colônia organizada por ocasião do já referido cinqüentenário da imigração demonstrará
em números exatos os movimentos econômicos da Colônia Japonesa.
Finalmente, cremos ser oportuno reiterar, com ênfase que o Banco
América do Sul, cujas operações se estendiam, desde o início, aos principais
centros de atividades econonicas da Colônia Japonesa, teve e tem o seu
progresso sempre em íntima conexão e perfeita consonância com o desenvolvimento geral desta.
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Parte

II

A formação e o desenvolvimento do
Banco América do Sul
I.

Prefácio

No capítulo anterior, tratamos do processo de desenvolvimento por que
passou o Brasil e a colônia japonesa nos últimos 20 anos, desde após a fundação do nosso Banco.

Mas qual fora o comportamento que, nesse cenário,

o Banco, deliberadamente ou imposto por condições alheias, teve de representar?

No presente capítulo, traremos à luz a sua formação e o desenvolvi-

mento subseqüente.
O Banco América do Sul foi constituído pelos imigrantes japoneses na
época em que a colônia nem bem instalara ainda suas raízes no Brasil; as
diferenças de língua, costumes e hábitos, maneira de pensar e tudo mais
apresentavam-se-Ihe como entraves dificilmente removíveis.

Era necessário

enorme esforço para se adaptar ao abmiente tão adverso, superar tão rígidas
condições, e criar capacidade para o desenvolvimento.

Esse esforço, porém,

ao se comparar com o que deve depender no futuro, talvez venha a ser
insignificância.

De fato defrontar agitadíssima conjuntura econômica que

ora presenciamos, exigirá um esforço muitas vezes maior do que aspendea
no passado.

O motivo que nos levou a compilar a presente edição foi de

rememorar o espírito pioneiro e criador que orientou os 20 anos de labuta,
esmerá-lo ainda mais e nos preparar assim para o futuro do Banco América
d o Sul.
Na

presente

redação,

consideremos

principalmente

a

mudança

da

organização da empresa através dos tempos; consideremos separadamente
a época de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, durante e logo
após a guerra, e a de sociedade por ações, do período subseqüente;

no

início, porém, dedicaremos um item à parte para descrever a Casa Bancária
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Bratac, que foi a precursora do atual Banco América do Sul.

II.

Os antecedentes : a Casa Bancária Bratac

O Banco América do Sul foi constituido primeiramente sob a forma de
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, tendo o início da operaçãono dia 1º de outubro do mesmo ano; efetivamente, porém, sua formação foi.
a conseqüência da dissolução evolutiva da sua predecessora, a Casa Bancária
Bratac de Carlos Y. Kato, que já desde 1º de agosto de 1937 vinha exercendoa operação; pode considerar-se, portanto, que houve 3 anos de preparativos
para a constituição do Banco América do Sul.

Assim, embora praticamente

este seja extenção daquela, juridicamente, a dissolução da Casa Bancária e
a instalação do Banco foram dois fatos independentes; havia inclusive um
período de coexistência, enquanto um se achava em liquidação e o outra
em processo de constituição.

Eis a razão por que o Banco América do Sul:

considera o ano de 1940 como o de sua fundação.
A criação da casa bancária Bratac foi a expressão do ideal e da visão
dos sues fundadores, srs. Kunito Miyasaka e Yoshiyuki Kato; nasceu no período
em que a colônia japonesa, após ter seguido 30 anos de constante labor e
prestes a iniciar sua fase de desenvolvimento, sentia a necessidade de uma
instituição de crédito a seu serviço.
Nasceu.

Porém, seu berço não foi de rica seda mem de luxuoso setim,

pois que a Constituição de 1934, no art. 117, já estabelecia a nacionalização
de bancos.

Logo após o início da operação, a Constituição do Estado N o v o ,

promulgada a 11 de novembro de 1937, determinava a idêntica medida (art.
145), pondo peias à atividade bancária dos estrangeiros.

Obviamente, havia

estipulado um prazo de tolerância para a nacionalização; e em se tratando
de uma casa bancária com o capital de Cr$100.000.00 apenas, essa questão
não chegou a ter caráter alarmante.
Seu negócio evoluiu favoravelmente e o valor dos depósitos atingiu a
106 vezes o do capital; uma casa bancária já não apresentava requisitos
suficientes para a operação de tamanha monta.

E, assim, em janeiro 1940,

resolveu-se a transformação em pessoa jurídica com a simultânea nacionalização.

A seguir descreveremos sobre a Casa Bancária Bratac, nas vésperas da
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sua dissolução para dar lugar a uma outra entidade mais vigorosa e potente:
(1)

Representante:

Proprietário—Yoshiyuki Kato

(2)

Principais funcionários:
Gerente Geral:
Contador:

Sakae Nishihara

Natale Moretto

Gerente da agência de Bastos:
Pereira Barreto:
Marília:
(3)

Matriz:

Senjiro Hatanaka

Tokuya Koseki

Midori Suematsu

Localizava-se numa das salas da sede da Sociedade Coloniza-

dora do Brasil Limitada, na rua Anita Garibaldi 217. Com a ampliação
das atividades, mudou-se, em 1939, para a Praça da Sé, 77 (próximo ao
Atual Correio da Praça da Sé); no mesmo edifício funcionavam então
Diversas firmas do grupo Bratac: a Sociedade Colonizadora Bratac, Casa
Bratac, Algodoeira Bratac, empresa Construtora Bratac, etc.
(4)

Agências: em 1937 (em número de 4): Marília, Araçatuba, Bastos, Pereira
Barreto.
em 1938 (instaladas mais 3): Ourinhos, Presidente Prudente, Promissão
em 1939 (instaladas mais 3): Paraguaçu, Bauru, Rancharia.

(5)

Movimento:
(A)

(B)

(C)

(D)

Depósitos em dezembro de 1937

Cr$

1.337.000,00

1938

Cr$ 5.738.000,00

1939

Cr$ 16.239.000,00

Empréstimos em dezembro de 1937

Cr$

1.251.000,00

1938

Cr$ 4.272.000,00

1939

Cr$ 13.036.000,00

Encaixe em Dezenmbro de 1937

Cr$

328.000,00

1938

Cr$

1.534.000,00

1939

Cr$ 3.308.000,00

Número de departamentos 1937 - 5
1938 - 8
1939 -11
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III.
1.

Banco América do Sul Limitada (1940-1946)

Procedência do nome do Estabelecimento.
Banco Bratac seria o nome, se assim fora autorizado; durante o processo

de autorização para funcionamento é que ocorreu a mudança para denominação de Banco América do Sul, denominação essa à altura da grandiosidade
do nosso ideal.
De início, relataremos os processamentos por que passou o Banco América do Sul Limitada: foi instituído a 13 de janeiro de 1940, conforme a
escritura lavrada no 11º Tabelionato de São Paulo, contendo os seguintes
requisitos:
Denominação:
Capital:

Banco Bratac Limitada

Cr$ 1.000.000,00, distribuídos em 100 cotas de Cr$ 10.000,

cada uma;
Sócios cotistas:

Senjiro Hatanaka (br. naturalizado) 50 cotas
Tokuya Koseki (br. naturalizado)
Antônio Ribeiro dos Santos
(br. nato) 1 /100 cotas

Prazo de duração:
Sócios-gerentes:

20 anos

Senjiro Hatanaka
Antônio Ribeiro dos Santos

Essa denominação teve de sofrer alteração devido ao fato de que, com
a constituição do Banco Bratac Limitada, haveria duas entidades bancárias de
um mesmo nome Bratac. Visto como, legalmente, a Casa Bancária Bratac
ainda existia, embora em liquidação; só após a extinção desta é que o nome
Bratac poderia ser empregado. E o novo banco porisso obteve a autorização
para funcionamento no dia 19 de agosto do mesmo ano, com a denominação
diferente de Banco América do Sul, Ltda.

Face a este novo nome tão signi-

ficativo, era de nos sentirmos possuídos de uma esperança, senão convicção
de chegarmos um dia a estender a nossa esfera de ação por toda a América
do Sul.
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2.

A guerra do Pacífico e a nacionalização do Banco.
Entrando em atividade a 1º de outubro de 1940, os movimentos do Banco

América do Sul já no seu primeiro ano se apresentavam bastante lisongeiros
como se depreende dos algarismos abaixo colhidos no fim de apena 3 meses
de operações:
depósitos

Cr$ 21.988.000,00

empréstimos

Cr$ 16.581.000,00

encaixe

Cr$ 5.943.000,00

número de estabelecimento

15

As 4 novas agências foram inauguradas no mesmo ano: em Lins, em
Ribeirão Preto, em Londrina e em Pompéia.
Entrementes, já no ano precedente, a declaração de guerra da Alemanha
contra a Polônia, em 1º de setembro de 1939, obrigou o Governo brasileiro
a decretar 4 dias de moratória em toda Federação, dando assim o primeiro
de alarma; adotaram-se sucessivas medidas para proteger o mercado interno
contra influências da guerra da Europa.
Com o rompimento das relações Japão-Estados Unidos em 8 de dezembro
de 1941, o Governo, para o efeito de salvaguardar os interesses dos estrangeiros, promulgou o Decreto-Lei nº 3.911 de 12.12.41, proibindo as transações
em que figurarem pessoas naturais ou jurídicas de nacionalidades estrangeiras
fora do continente americano e que estivessem na beligerância, sem prévia
autorização da autoridade fiscal do Banco do Brasil. Esse Decreto-Lei referiase evidentemente aos japoneses, alemães e italianos; incontinenti ao nosso
Banco, cuja clientela era principalmente constituída de japoneses, foi destacado um fiscal do Banco do Brasil, sob cuja supervisão passaram a efetuar-se
todas as transações.
Divulgada a notícia de deflagração de hostilidades nipo-americanas, filas
enormes se formavam diante das portas da sede e das agências, dia após
dia, todos anciosos em levantar seus depósitos, sendo certo que naquela
situação não era possível contar com qualquer auxílio do Banco do Brasil.
Por outro lado, ainda maior se tornava a dificuldade de cobrança dos créditos,
o que fatalmente acarretou a baixa de encaixe.
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Felizemente, o empréstimo de socorro, tomado do Banco Shõkin no
valor de

Cr$ 4.000.000,00

e

a

cobrança

gradativa

dos

créditos

de

Cr$ 10.000.000,00 por nos concedidos nos idos anteriores a 1942 à Sociedade
Colonizadora do Brasil Limitada, que na época já se achava sob o controle
do Governo Federal, costituíam a única fonte donde canalizaram, embora
em diminuta proporção, os preciosíssimos recursos ao bolso inteiramente vazio
de nossos depositantes então numa situação de terrível penúria, fato esse de
que recordamos ainda hoje com orgulho; porquanto conseguimos ir ao encontro da premente necessidade de nossos caros depositantes nas horas da
maior aflição e dificuldades.

Nada mais significa o semelhante proceder

nossos senão a demonstração de nossos sentimento de solidariedade pelos
co-irmãos, vítimas inocentes da então situação internacional.
Já nessa altura é que quase todos as empresas da colônia japonesa de
certa importância cairam no regime de liquidação por ordem do Governo
Federal, passando a sua direção às mãos dos liquidantes.
Em 11 de março de 1942 foi promulgado o Decreto-Lei n- 4166, congelando os bens dos súditos do "Eixo"; esse diploma legal foi motivado principalmente pelo não cumprimento, por parte do Governo alemão da indenização
proveniente do ataque contra um navio brasileiro nas águas do mar Mediterrâneo, sendo o Japão e a Itália considerados co-responsáveis por força da
aliança tripartite.
Em conseqüência, o nosso Banco viu-se atingido diretamente, da seguinte
maneira: primeiro, entrega forçada, ao Banco do Brasil, de uma parte dos
depósitos dos japoneses, alemães e italianos, na proporção seguinte:
depósito até Cr$ 20.000,00

10%

até Cr$ 100.000,00

20%

Cr$ 100.000,00

30%

acima de

e, segundo, a proibição de alienação e oneração de bens pertencentes
àqueles elementos, o que causou sérias dificuldades em cobrança dos nossos
créditos.
O outro problema de difícil solução era o da nacionalidade dos diretores,
ou melhor, sua origem racial: exigia-se que fossem brasileiros natos de
descendência ocidental menos eixistas, não se admitindo os brasileiros por
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naturalização. Era então voz corrente: "A cara não ajuda." Com isso queria
dizer que a origem racial sobrepuja a nacionalidade legal.

Em tempo

nenhum, como naquela época, é que sentimo-nos tão humilhados pela nossa
cor amarela de epiderma. Mas que remédio? Tudo, pois corria então por conta
da guerra!

Não nos restava, pois, outro recurso senão apelar ao sr. Daro

Eston de Eston, a figura do maior destaque e sinceridade dentre os 5
liquidantes junto à organização Bratac; muito compreensivo e perfeitamente
solidário pela nossa situação angustiosa, conseguiu êle, aliás com muito custo,
depois de ingentes esforços, a adesão do sr. Dr. Antônio Braga, à testa da
nacionalização do nosso Banco.

Em 12 de agosto de 1943, o capital do

Banco foi transferido aos srs. Antônio Alves Braga, Ataualpa Vergara Silveira
e José Vicente Alvares Rubião, constituindo-se assim a diretoria do grupo
Braga sob anuência prévia do Banco do Brasil. E o Banco, assim nacionalizado, começou a entrar na nova fase da sua existência. Até essa época, os
srs. Miyasaka e Kato, fundadores do Banco, podiam participar, embora indiretamente, da direção, através de seus representantes; nessa fase de nacionalização completa, porém, mesmo o ingresso no recinto do Banco lhes foi
tolhido; a direção do Banco, efetivamente passou para as mãos dos brasileiros
natos de confiança do Governo Federal.

Enquanto que já estava em via

de liquidação compulsória a totalidade dos congêneres da colônia japonesa,
tendo a testa o Banco Yokohama, o nosso Banco foi o único que preferiu,
resoluto e sem titubeações a sobrevivência por nacionalização à liquidação
que significava o desaparecimento do Banco.

Se assim procedemos, entre-

tanto, e agüentando todas as humilhações e opressções, foi unicamente
devido ao nosso inabalável propósito e inquebrantável decisão consagrada
de restituir, embora com natural retardamento, aos nossos depositantes até
o último centavo, dever esse cujo cumprimento reputávamos, como sempre
o fazemos, o mais preterido e imperioso dentre todas as nossas obrigações
3.

Fase da nacionalização completa.
Como já dissemos linhas atrás, o Banco América do Sul passou a per-

tencar aos brasileiros não de origem japonesa, desde agosto de 1943 até
imediatamente após o término da guerra, isto é, fim do ano de 1946. Estando
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a administração efetivamente em mãos da nova diretoria, nada restava aos
elementos japoneses senão observar, por fora, fazendo os votos para que
não se deturpasse o característico do Banco, qual o de ordem social e público.
A primeira medida adotado pela nova diretoria foi a substituição de
funcionários categorizados, ocupantes de cargos iguais ou superiores a gerente
de agências, por brasileiros de origem não nipônica; medida essa aliás
inevitável com a nacionalização; porém, com isso, mais de 30 elementos
inexperientes e novos na lide bancária foram admitidos nos cargos de categorias superiores e distribuídos por entre 20 agências.

Assim, os antigos

gerentes japoneses passaram a desempenhar geralmente a cargo de "procuradores" para indiretamente auxiliarem o serviço, o que consideramos como
sendo a conseqüência natural da situação anormal.

A falta de bom enten-

dimento entre os funcionários e os dirigentes, porém motivaram a desorganização de serviços que afinal de contas deve correr por conta do tempo de
guerra, em virtude da qual se exige a colaboração entre os inimigos, cousa
essa que por si só constitui um verdadeiro paradoxo.
N ã o se permitia a locomoção livre dos japoneses, alemães e italianos de
um ponto a outro do território nacional, a não ser dentro de um mesmo
município.

Proibiam-se terminantemente quaisquer meios de manifestação

em língua japonesa; os nipônicos, não tinham outro meio, senão correspondência epistolar deficiente e pessimamente traçada; a semelhante situação
gerou para o Banco uma circunstância toda especial que consistia em: não
se podia dar inteiro crédito ao conteúdo da correspondência da matriz, nem
havendo meios eficientes e seguros para certificar-se da sua veracidade, daí
o caminho livre para o desentendimento e o isolamento entre a matriz e
agências, e entre estas de diversas localidades.
É bem de se compreender que deveras confusas deveria ter sido a psicologia dos funcionários japoneses que continuaram desempenhando as suas
funções durante todo esse período caótico.

Outro não deveria ter sido o

pensamento neles predominante, do que, por presunção, podemos descrever
abaixo:
1)

— f u n d a d o por japoneses e alicerçado que está já o Banco América do
Sul na colônia japonesa, era lícito defendê-lo a qualquer maneira.
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2) Para que os diretores brasileiros se interessem pela boa administração
mister se tornaria o nosso decidido empenho pela mesma.
3) Atendendo ao fato da colônia japonesa mais depressa manter a sua
confiança no funcionalismo japonês do que depositá-la nos diretores
brasileiros, imprescindível seria a não traição de tal preferência, o que
se afigurava o caminho mais certo para conservação do Banco.
Entremente, a marcha da guerra tornava-se cada vez mais desfavorável;
a situação do Banco agravava-se de dia a dia; mundavam-se vertiginosamente
os diretores e gerentes, o esgotamento de encaixe tornava-se já crônico; em
tais circunstâncias pouco animadoras, criavam-se naturalmente idéias egoísticas: não mais se respeitavam as ordens da matriz, o auxílio recíproco entre
as agências deixava de existir.

As cousas chegaram a tal ponto que cada

departamento agia somente para si, perdendo-se o entrosamento de sincronização, como que um relógio completamente desregulado que não mais
pode dar hora certa.

Daí o laborioso trabalho do sr. Tachibana, um dos

atuais diretores do Banco, cuja tarefa era servir de elemento de ligação entre
a Diretoria e o funcionalismo.
Estando a maioria dos elementos nipônicos felizmente radicados na
zona rural, exercendo as atividades de produção de alimentos e matérias
primas, ambos de primeira necessidade do tempo de guerra, a colônia japonesa levava a vida relativamente em bom nível econômico; a sericicultura e
o cultivo de menta que forneciam as utilidades procuradas com grande avidez,
e que constituíam, como sempre constituíram, a especialidade japonesa, fizeram com que à colônia drenassem grandes somas de dinheiro.

Como reflexo

natural dessa euforia econômica, houve tempos em que até um súbito aumento
se verificou nos depósitos do Banco América do Sul, aliás com duração
efêmera.

Nessas alternativas, pois, é que o Banco conseguiu manter o "statu

q u o , " alias milagrosamente.
Passou-se assim, a época crucial da guerra, até que, em 1946, no dia
9 de outubro, fosse concluída a negociação para restituir a administração do
Banco às mãos dos japoneses.

Durante esses 3 anos as constantes mudanças

se operavam na diretoria e na composição dos nomes dos proprietário;
senão vejamos:
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em 1943-Antônio Alves Braga (dir. presidente)
José Vicente Alves Rubião (dir. superintendente)
em 1944-Antônio Alves Braga (dir. presidente)
José Vicente Alves Rubião (dir. superintendente)
Antônio Roberto Alves Braga
em 1945-Raul Vaz (dir. presidente)
José Ricardo de Oliveira Ratto (dir. superintendente)
Antônio Tonanni
Sylvio Brussi
em 1946-(outubro) - Raul Voz (dir. presidente)
José Ricardo de Oliveira Ratto (dir. superintendente)
Antônio Tonanni
Atingiu a 15 o número dos que participaram do quadro social do Banco,
incluindo os diretores acima relacionados; fizeram-se, durante esses 3 anos,
16 processos de cessão de cotas.

É nessas reviravoltas denunciadoras da

então instabilidade estrutural, que se pode aperceber que tão desesperadora
quão tremenda era a dificuldade experimentada pelos responsáveis do Banco,
para se evitar o colapso fatal, muito embora se vislumbrasse a esperança
sobre um futuro brilhante do Banco.
Nesse período todo, uma das maiores preocupações da diretoria era
o entendimento mantido com o Banco Shokin de Yokohama para prorrogar
os vencimentos dos empréstimos contraídos pelo Banco América do Sul, a
curto prazo, logo após o início da segunda guerra mundial, por ocasião da
eclosão das corridas, por meio de redesconto que naquela época ainda se
permita entre os bancos particulares.

O Banco Shokin também se achava

sob a fiscalização da Agência Especial de Defesa Econômica do Banco do
Brasil; a razão pela qual mal se vencendo o praza estipulado, exigia-se
insistentemente o resgate dos títulos; após a segunda prorrogação e tendo
sido publicado o Decreto nº 6.634, em junho de 1944, proibindo a operação de
redesconto entre os bancos particulares, o Banco Shokin valendo-se do mesmo
decreto, exigiu a encampação daqueles créditos pelo Banco do Brasil.

En-

quanto isso, foi decretada a liquidação do Banco Shokin (Decreto nº 19.059,
de 2 de julho de 1944), tornando-se a solução do problema ainda mais
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complicada.

Foi nesse tempo que a diretoria do Banco enviou à Agência

Especial de Defesa Econômica o pedido de amortização mediante encontro
de contas alegando que o atraso do seu pagamento ao Banco Shokin era
devido à protelação do reembolso das dívidas que as firmas japonesas também sob a fiscalização da mesma Agência, têm contraído no Banco América
do Sul, acrescentando mais que, dessa maneira, a responsabilidade caberia
à A.E.D.E.

Petição em linguagem forçada, evidentemente ela não foi aten-

d i d a ; tampouco nada se fez sobre a acima dita encampação de nossas
dívidas no Banco Shokin.
Em face desse insucesso é que o Banco teve de, como último recurso,
vender uma parte de seus imóveis; ficou assentado, a 14 de novembro de 1946,
que os empréstimos tomados no Banco Shokin, seriam amortizados com a
prestação de Cr$ 100.000,00 mensais, além da importância apurada da venda
de terrenos localizados em Londrina, Rancharia, Lins, Araçatuba, Marília e
Presidente Prudente.

Esse acordo foi cumprido à risca, até que em 1949, a

19 de janeiro, a dívida foi integralmente saldada, já então nas mãos da
diretoria japonesa, para o grande alívio da mesma.

São realmente dignos

de encômio os esforços feitos pelos diretores brasileiros durante toda a sua
gestão, no sentido de dar solução a esse problema.
Uma outra questão muito séria que a diretoria da época teve de enfrentar foi a promulgação do Decreto nº 6.419 de 13 de abril de 1944 e o
Decreto nº 7.366, de 8 de março de 1945, determinando o mínimo do capital
bancário.

O número de agências mantidas na época pelo Banco América

do Sul obrigava-lhe o aumento do capital para Cr$ 20.000.000,00.

Após

sucessivas reuniões decidiu-se o aumento do capital e a conseqüente reforma
estatutária; porém, atendendo ao estado conturbado ainda de logo após a
guerra, e abalado como então estava, o crédito do banco, não era possível
realizar esse plano, o que era fácil de compreender, considerando as adversidades impostas pelas condições gerais da época.

4.

O m o v i m e n t o comercial do Banco no período da g u e r r a .
O quadro anexo demonstra os movimentos semestrais de depósitos,
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empréstimos, encaixe e número de agências, no período de 6 anos que vão
de outubro de 1940 ao ano de 1946.
No que respeita às agências, houve no 1º semestre de 1941 a instalação
nas seguintes 4 cidades: Assai, Birigui, Rio Preto, Santa Cruz do Rio Pardo;
no 2º semestre do mesmo instalou-se a agência de Santos, totalizando 20 o
número das agências do Banco América do Sul.

Com a marcha da guerra,

porém, teve de reduzir, mais tarde, o nosso campo de ação, da seguinte
forma: em 1944, fecharam-se duas agências: de Ribeirão Preto em março e
a de Rio Preto em abril.

A agência de Santos já se achava praticamente

paralisada desde 1942, ano em que, com a ordem de evacuação de todos
os japoneses daquela cidade, os seus funcionários também tiveram de se
retirar; daí ter estado aquela agência virtualmente sem movimento, a partir
daquele tempo.
Atividades durante a Grande Guerra
Depósito
1940

Empréstimo

25 Semestre

21,988$

16,581 $

1º

Semestre

34,286

24,977

2º

Semestre

24,586

21,508

15 Semestre

17,478

18,132

25 Semestre

16,191

17,065

15 Semestre

21,311

15,837

25 Semestre

19,044

17,352

15 Semestre

24,751

20,633

Nº de Agências
15

19

1941

20

1942

20

1943

18

1944
25 Semestre
15 Semestre

22,374

17,892

25 Semestre

23,977

17,837

15 Semestre

21,393

13,776

25 Semestre

26,688

15,629

18

1945

18

1946
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IV.
1.

Banco América do Sul S.A. (1947 em diante)

Reestruturação e m a n o b r a de reaquisição de cotas sociais.
É do conhecimento público e notório o fenômeno auspicioso de não se

ter registrado, mesmo na plena guerra mundial, a solução de continuidade
no progresso econômico da colônia japonesa; é que estando proibida a
mudança de residência durante a guerra, os nipônicos se viam obrigados a se
conservar em suas labutas que eram a lavoura na maioria dos casos.

Era de

suma importância a contribuição dos japoneses na produção de arroz, milho,
feijão, batata, ovos, verduras, frutas, etc.; o mentol e a seda que surgiram
como importantes artigos de uso militar, eram como atrás descritos, de especialidade dos japoneses, chegando muitos a fazer-se ricos nessas atividades,
suprindo a renda deficitária dos cafeicultores, a exportação de cujo produto
estava paralisada.

Experimentando em carne e osso a sensação cruel de

insegurança de labutar num país inimigo durante a guerra, e crentes no
entretanto, da vitória do Japão, muitos alimentavam a doce esperança de
retornar à pátria, após a guerra; era tendência dominante a contenção de
gastos e o entesouramento dos lucros em sua casa, não os depositando no
banco, temendo o risco de ser confiscado; o valor desses dinheiros acumulados
durante 5 a 6 anos deveria ter sido enorme.
A guerra terminou com a derrota do Japão; não se podia fazer idéia de
como seriam resolvidas as situações de após guerra.

A proibição de con-

versação e da publicação de jornais em língua japonesa, durante o conflito,
tornou os nipônicos aqui radicados completamente "cegos e mudos" ante
as realidades contemporâneas; daí a irrupção do mais absurdo e violento
choque ideológico em torno do témino da guerra, acarretando até diversos
desfechos, cada qual mais trágico e sangrento.

À medida que ia se congre-

gando cada vez maior número dos conformistas com a situação criada pela
derrota, acabou-se em formar uma verdadeira psicologia coletiva que constituía em: a convicção de fixar no Brasil o recanto de seu repouso permanente
seria a melhor solução tanto para os descendentes como para a mãe-pátria.
Firmado assim o ideal, ao capital, acumulado durante os anos de guerra,
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começou a ser feita aplicação, sendo encaminhado principalmente para:
a) ampliação dos empreendimentos agrícolas; b) conversão para as atividades
comércios-industriais; c) suprimento do subconsumo das utilidades de subsistência durante a guerra.

Conseqüentemente, deu-se o surto de negócios imobi-

liários, como prova autêntica da euforia econômica, concentração dos capitalistas rurais para as cidades, a difusão na zona rural, dos artigos tais como
autoveículos, rádios, máquinas de costura, etc.
Em face de tais circunstâncias, a missão que cabia ao Banco era de
pugnar pela não dispersão do dinheiro acumulado com imenso sacrifício
durante a guerra, guardando-o segura e cuidadosamente e aplicá-lo proveitosamente para fíns úteis à propriedade geral da colônia japonesa; por
outro lado, tendo em vista o potencial produtivo dos 300.000 japoneses no
Brasil, a atividade de uma instituição bancaria a seu serviço realmente
imprescindível e poderia eliminar o risco por parte de depositantes; diante
dessas considerações, resolveu-se a volta, para as mãos dos japoneses, da
direção do Banco América do Sul.
O capital do Banco América do Sul na época do término das hostilidades,
pertencia ao grupo do sr. Moisés Lupion, atual governador do Estado do
Paraná; a necessária negociação em tal sentido correu normalmente, sendo
a respectiva transação de cotas sociais efetivada a 12 de dezembro de 1946.
para o bom êxito dessas demarches, foram de inestimáveis valia a colaboração e enérgica atuação prestadas pelo sr. Aloísio Marques, do Ministério de
Agricultura, que era então o administrador da Sociedade Colonizadora do
Brasil Limitada, fato esse que gravou o eterno reconhecimento nos corações
dos fundadores do Banco.
Embora realizada a restituição das cotas, ainda pairava mais um embaraço, devido à lei, proibindo aos estrangeiros ser acionistas ou dirigentes das
firms bancárias; necessitava-se portanto, de um cidadão brasileiro de farta
experiência na administração bancária.

Felizmente, conseguimos encontrá-lo

na pessoa do sr. Antônio Luiz de Souza Melo, ex-vice-presidente do Banco
do Brasil e economista de reconhecida idoneidades, técnica e moral, de par
com a participação do sr. Dr. Apolonio Jorge de Faria Salles, ex-ministro duas
vezes da agricultura e uma das maiores autoridades em assuntos agrícolas
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dentro e fora das fronteiras.

Contornando assim o empecilho acerca da

administração, pôs o Banco América do Sul mãos à obra em lida pertinente
ao aumento do capital e a reforma estatutária.
2.

Da

transformação

em

sociedade

anônima

e

dos

aumentos

posteriores do c a p i t a l .
a)

De como se fizeram a transformação e a primeira colocação de
ações.
O término da guerra mundial causou uma transmutação radical da

psicologia mundial: o ar, outrora asfsxiante e irrespirável, oprimido pelas
nuvens negras, passou a apresentar a fisionomia livre sob o céu azul e límpido.
Ao Banco América do Sul, o único, dentre os congêneres de origem japonesa,
que conseguiu a sobrevivência na grande conflagração, estava predestinada,
segundo nos parecia, à transformação em uma organização da comunidade
japonesa, face à aspiração da maioria na época de metamorfese social.

Eis

que resolvemos a transformar em S/A, para ir buscar no seio da colônia
japonesa em geral, o capital social, abandonando a forma de sociedade por
cotas, em mãos de reduzido número de capitalistas.

Descreveremos abaixo

alguns pontos principais da transformação e do aumento do capital:
1) Transformer a sociedade por quotas de responsabilidade limitada em
sociedade anônima;
2) Aumentar o capital social de Cr$ 1.000.000,00 para Cr$ 20.000.000,00;
3) Serem ações nominativas, ordinárias, do valor nominal de Cr$ 200,00,
cada uma;
4) Realização: 1/2 no ato da subscrição e o restante, conforme a decisão
da Diretoria;
5) Serem os acionistas brasileiros, natos ou noturalizados;
6) Dedicaram-se diretores e gerentes à campanha de subscrição das ações,
começando pelos srs. fundadores Kunito Miyasaka e Yoshiyuki Kato,
seguidos dos srs. Osamu ikubo, Fujio Tachibana, Toshio Tsukumo e pelos
gerentes de todas as filiais, todos com os máximos empenhos;
7) Incumbriam-se dos serviços de coordenação os srs. Kinroku Awazu e
Shinithi Aiba.
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Exposição de motivos da transformação e aumento do capital
Era outubro de 1946, quando se iniciou a tal tarefa.

Os jornais da

colônia japonesa ainda não tinham, então, voltado à atividade; não se
podendo imprimir em idioma japonês, os prospectos e a exposição de motivo
sobre a colocação de ações e o aumento do capital, cujos conteúdos reproduziremos adiante, foram todos mimeografados.

Não possuindo o Banco

carro próprio, os encarregados tiveram geralmente, de fazer, a pé, todo o
percurso urbano.

Porém, apesar de uma série de dificuldades, a revogação

de "salvo conduto" para viagens veio a facilitar imensamente a locomoção;
e permitida a conversação e a correspondência em língua japonesa, o rendimento dos trabalhos aumentou de maneira considerável, e muito em particular, por parte dos gerentes do interior.

Malgrado as múltiplas dificuldades sofridas durante a grande guerra mundial, o nosso
Banco conseguiu vencê-las, sobrevivendo aliás como o único estabelecimento de crédito
dentro da colônia japonesa no Brasil, graças ao decidido apoio e aos valiosos auxílios
de todos os nossos bons amigos e clientes, pelo que cabe-nos reiterar os nossos mais
efusivos agradecimentos.
Terminada a guerra e chegando o tempo da paz, a competição econômica, contudo,
prexiste para sempre, enquanto existe a vida humana.

É fora de qualquer controvérsia

que para a colônia japonesa no Brasil poder, no futuro, se ombrear com as outras nações,
no cenário do progresso intensivo, é imprescindível que a mesma se congregue, a grande
escala, tanto na esfera espiritual como na econômica.
Quanto às maneiras e à natureza da união no domínio econômico, há uma variedade
não despresível; uma coisa é certa, porém, que a ninguém é lícito ignorar a transcedência
da organização de crédito.

Tanto isso é verdade que todas as nações arriagadas no

Brasil dispõem da mesma, afim de servir o respectivo povo na tarefa do seu progresso
econômico.

Antes da deflagração da última guerra mundial, havia no Rio de Janeiro

a filial do "The Yokohama Specie Bank" a qual, porém, se revestindo exclusivamente de
função bancária cambial e estando, por conseguinte, ligada tão somente aos negócios
do comércio exterior, tinha transacional nem tampouco interesse comercial com a colônia
japonesa.

Não deixa de ser uma lacuna lamentável e estranhável o fato da mesma
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colônia até hoje, já decorridos os 30 longos anos da sua existência, não ter à sua
disposição um único órgão de crédito da primeira ordem, quando hoje em dia conta
300.000, em número redondo, a sua contingência demográfica, ultrapassando a vultosa
cifra da ordem de um bilhão de Cruzeiros a sua contribuição para a renda nacional de
origem agrícola.
Acontece que, pela Legislação vigente do país sob certa influência de natureza política,
é necessário que a administração de banco esteja nas mãos dos nacionais.

Estes são,

pois, os requisitos para os responsáveis pela boa marcha de negócios do nosso Banco:
(1) — a idoneidades moral e técnica; (2) — prestígio e a influências pessoais junto aos
meios econômicos, financeiros e políticos, e (3) a boa compreensão e bastante simpatia,
real solidariedade pela causa da classe agrária a que pertence a grande maioria dos
clientes e acionistas do Banco.
De mais a mais, considerados como inimigos que estavam durante a guerra, até
hoje não estão ainda liberadas totalmente nossas atividades; em tais realidades, pois,
é nos difícil arranjar um administrador ideal com os requisitos acima.
Valendo-nos, porém, da recente melhoria dos sentimentos e impressão, verificada no
seio de certos brasileiros de alta camada social e política, não obstante a reminiscência
daquele ambiente desfavorável dentro da colônia japonesa, melhoria essa que se poderia
atribuir a: (1) condições favoráveis ao Japão oriundas das revira-voltas das relações
internacionais; (2) a eficiência dos trabalhos produtores da colônia japonesa, em particular,
no que concerne à produção agrícola tão útil para tanto interesse nacional como o de
toda a humanidade ávida da solução satisfatória da questão alimentar, e (3) opinião
geral tendente ao auxílio decisivo e total, a favor da aceleração do aumento da
potencialidade produtora gêneros alimentícios, decidimos pôr as mãos a obra concernente
à reorganização, de profundidade, do nosso Banco.
De início, foi-nos dado encontrar o referido personagem à altura da nossa aspiração,
na pessoa do já referido sr. Antônio Luiz de Souza Melo cujo "curriculum vitae" se vê
abaixo:
1) formado pela Academia de Comércio do Rio de Janeiro;
2} ingressou na carreira de funcionário do Banco do Brasil há 30 anos;
3) desempenhou o cargo do Diretor de Carteira de Câmbio do Banco do Brasil;
4) idem do Diretor-Presidente do D.N.C.;
5) fundador e o primeiro Diretor da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco
do Brasil;
6) Diretor da Carteira de Crédito Geral e Superintendente de agências do Banco do

— 35 —

Brasil;
7) Diretor da Carteira de Redescontos do Banco do Brasil;
8) Diretor Executivo da "Sumoc";
9) Inspetor Geral de Bancos da "Sumoc";
10) Vice-Presidente do Banco do Brasil;
11) Membro do Conselho do comércio exterior;
12) Presidente das diversas empresas comerciais;
13) Proprietário da Fazenda Agro-pecuária.
N.B. O conhecimento profundo da causa no que concerne aos assuntos relacionados
com as atividades agrícolas dos japoneses, provém do desempenho do alto cargo do
Diretor da Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Brasil.

Foi no tempo do Diretor

da Carteira de Câmbio é que várias firmas japonesas obtiveram, na época de pré-guerra,
as facilidades na exportação de algodão e outros produtos, sendo que vimos apreciando
pessoalmente de há algum tempo as maneiras simpáticas com que sempre tratava os
japoneses.
É de se notar que como o referido senhor Souza Melo, além de acionista vai dirigir
o destino do nosso Banco, não se deve fazer esperar, por muito tempo, o reerguimento
do crédito do nosso Banco de modo a se poder enflleirar no rol dos bancos da primeira
categoria, tais são o prestígio e a capacidade que lhe reconhecem os homens de negócio
em geral.
Para maior êxito da colaboração nipo-brasileira, altera-se a forma da sociedade
por cotas para sociedade anônima, aumentando o capital de Cr$ 1.000.000,00 para
Cr$ 20.000.000,00, oferecendo as ações correspondentes ao dito aumento tanto aos capitalistas brasileiros como aos japoneses, para efeito de tornar-se o Banco um órgão
creditício a serviço de toda a colônia japonesa, conforme era o nosso desejo desde o
início.
Não resta a menor dúvida de que nada pouparemos para levar ao bom termo o
progresso do Banco, e isso por motivos: primeiro, consideramos mais que necessária uma
organização de crédito na vida coletiva da nossa colônia; segundo, todo o nosso passado
está, hoje em dia, íntima e bem seguramente interligada com o Banco, o que em nada
nos impede e apelar a todos aqueles que como VV. SS., sendo elementos de respeitável
capacidade, estejam aptos a, considerando, cada vez mais, a importância econômica
do nosso Banco, se valer da missão de que está revestido o mesmo, no sentido de nos
proporcionarem também seu valioso concurso e sua preciosa contribuição na vida do
Banco, na qualidade de seus acionistas, e isso não só a bem da felicidade e orgulho do
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nosso Banco, mas também pelo engrandecimento, cada vez mais acentuado, da potencialidade econômica da colônia japonesa.
Sobre o referido primeiro aumento de capital o Banco entrará em contato direto com
VV. SS., o que, porém, não dispensará o nosso dever e prazer, ao mesmo tempo, de, na
qualidade de fundadores, nos dirigirmos a VV. SS. por ocasião da reorganização e
fortalecimento do nosso Banco, solicitando-lhes o seu valioso auxílio.
Novembro de 1946
Kunito Miyasaka
Yoshiyuki Kato

Prospecto do aumento de capital e da colocação de ações
É para nós motivo de profunda gratidão o fato de devermos a nossa sobrevivência
como o único estabelecimento de crédito com raizes na colônia japonesa, hoje em atividade, única e exclusivamente à perfeita compreensão e ao irrestrito apoio dos nossos
preclares e generosos amigos e clientes que, tendo suplantado corajosamente as indescritíveis
dificuldades e os intransponíveis obstáculos martirizantes durante os anos negros da maior
guerra mundial de que há memória, martírios esses de que também nos foi dado participar, vêem não só preservando o firme terreno conquistado de há 30 e tantos anos de
esforços e assiduidade, mas também promovendo com galhardia o desenvolvimento cada
vez maior.
Decorridos um ano e seis meses após o término da guerra mundial, já hoje o mundo
inteiro está a se lançar na gigantesca obra em prol da paz universal e do restabelecimento
da prosperidade.

Como que em afirmação do Adágio: "Construção segue Destruição."

sentimo-nos acossados a todo o momento, pelo fenômeno do prenuncio da nova era algo
diferente do da pré-guerra.

É escusado dizer que na presente época de grandes revira-

voltas, cabe a nós, componentes da colônia japonesa no Brasil, igualmente começar a
nossa vida sob a forma adequada em consonância com a referida era, ora iniciada.
É a força produtora agrícola com base na laboriosidade e avançada técnica, que
no Brasil constitui a caraterística do maior destaque da colônia japonesa, devendo hoje
em dia ter atingido, segundo tudo indica, a vultosa soma da ordem de Cr$ 1.500.000.000,00,
em cotejo com a era de pré-guerra, na qual já chegava a acusar a cifra da ordem de
Cr$ 1.000.000,00.

Nunca é demais, segundo dita a nossa convicção, afirmar-se que consi-

derando as ativadades indústria-comerciais dos componentes do colônia japonesa, que
girarão em torno da já mencionada força produtora agrícola, formando-se dessarte, um
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perfeito e harmonioso centro triangular das forças econômicas das mais sólidas e progressistas, o futuro da colônia japonesa no Brasil é dos mais brilhantes e promissores.
Não é menos verdadeiro que são a união e a colaboração dos componentes da
nossa colônia, que constituem a chave do crescimento e desenvolvimento, no seu grau
máximo, no porvir de tais forças econômicas com incalculáveis possibilidades, sendo
múltiplas as modalidades das ditas união e colaboração.

Segundo quer nos parecer,

é o órgão de crédito uma dessas modalidades que devem merecer a prioridade absoluta
visto o mesmo formar o centro convergente das atividades econômico-financeiras.

Haja

vista os exemplos que testemunhamos a todos os momentos e em cada passo em relação
com outras colônias alienígenas no Brasil que dispõem dos seus respectivos órgãos
creditícios que lhes estão prestando enormes facilidades e auxílios nas atividades econômicas cotidianas.

Não há como deixarmos de seguir tais precedentes proveitosos e

beneméritos !
Nessa conjuntura, pois, afim de irmos ao encontro do desiderato e da necessidade
conclamados em voz geral, resolvemos introduzir uma reforma em regra, começando pela
transformação da forma anterior de sociedade com o simultâneo aumento de capital de
Cr$ 1.000.000,00 para Cr$ 20.000.000,00 sendo oferecidas as novas ações não só aos
brasileiros, mas também aos japoneses, de modo a fazermos do nosso Banco um grande
órgão de crédito sob a forma de colaboração nipo-brasileira.

Resolvido já está, também

que poderemos contar com a colaboração direta, na qualidade de Diretor-Presidente do
nosso Banco, do sr. Antônio Luiz de Souza Melo, figura de destaque nos círculos firnanceiros, ex-Diretor-Presidente do Banco do Brasil e conhecedor e simpatizante das atuações
da colônia japonesa no setor de produção, sendo certo que muita contribuição para a
elevação de crédito e conceito do nosso Banco, seguida da rápida e franco prosperidade, o
prestígio e a influência que no mundo econômico-financeiro usufrue o referido alto
personagem.
De resto, são, de um lado, a incentivação dos movimentos econômicos da própria
colônia japonesa, fazendo-se do seu órgão creditício e doutro lado, a contribuição para
o engrandecimento da economia nacional do Brasil, mediante estreita colaboração e
cooperação com a sua gente, que são os objetivos primordiais visados desde os primeiros
tempos da fundação do nosso Banco.

E agora é que está soando a hora para a realização

de tal ideal; razão pela qual apelamos a todos aqueles que como VV. SS. sendo elementos
de respeitável capacidade, estejam aptos a, reconhecendo cada vez mais a importância
econômico-financeira do nosso Banco, se valer da missão de que está revestido o mesmo,
no sentido de nos proporcionar também seus valiosos concurso e sua preciosa contribuição,
mediante exercício de direito de participação na vida do Banco, na qualidade dos seus
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acionistas, e isso não só a bem da felicidade e do orgulho do Banco, mas também pelo
engrandecimento, cada vez mais acentuado, da potencialidade econômica da colônia.
Outrossim, abaixo se verá a maneira da subscrição sobre a qual todas as nossas
agências, inclusive a que se acha localizada ao mais próximo, poderá fornecer-lhes quaisquer informações e explanações.

Outubro e 1946
O Banco América do Sul
Detalhes sobre a colocação de ações:
1 -a quantidade total a ser colocada:

Cr$ 19.000.000,00 divididos por 95.000 ações

de Cr$ 200,00 cada uma; a primeira realização, no ato da subscrição, será de 1/4;
2 — A nova Constituição ora vigente permite que seja acionista do banco qualquer
pessoa, mesmo estrangeiro, dependendo, porém, da

alteração da

legislação

comum óra em vigor a vigência do referido dispositivo constitucional;
3 - Enquanto isso, pois, os subscritores deverão ser brasileiros natos ou naturalizados,
podendo aqueles serem menor de idade.

Naquela época de conturbação ideológica da colônia japonesa, não
foram pequenos os obstáculos que os encarregados tiveram de vencer. Porém,
o nosso intuito de reconstituir uma instituição creditícia na colônia japonesa
foi, por maioria de pessoas, apoiado e acolhido com simpatia; cumpre-nos
externar neste ensejo, os nossos agradecimentos àqueles que houveram por
bem incentivar, com perfeita compreensão patriótica, este nosso empreendimento. Diga-se, de passagem, aliás, a bem da verdade, que em se tratando
do re-erguimento de crédito e conceito do nosso Banco, que até então vinham
sendo reduzidos a quase zero, havia quem encarasse o fato com certo seticismo, senão suspeita, chegando a, não raro, ser feita a subscrição, a título
de auxílio na sua verdadeira acepção da palavra.

De inestimável valia têm

sido também os serviços esforçados prestados pelo saudoso Sr. Osamu Ikubo,
que, arcando com pesada responsabilidade, lutou de corpo e alma para
levar ao bom termo a árdua campanha desenvolvida pelo Banco; desejamos,
pois, consignar-lhe especial homenagem póstuma, ao comemorarmos hoje o
20º aniversário do Banco América do Sul, jamais olvidando o seu mérito,
pelo que, por este meio, trazemos ao conhecimento da sua memória o presente
estado de prosperidade do nosso Banco.
Em setembro de 1948, encerrou-se a subscrição com o seguinte resultado:
—
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Zona

Nº de subscritores

Nº das ações

São Paulo

504

16.805

Araçatuba

187

16.532

Assai

290

14.240

Bastos

34

315

Bauru

80

3.280

Birigui

87

1.750

Lins

205

13.039

Londrina

146

10.435

Marííia

26

2.050

Ourinhos

40

2.510

Pereira Barreto

37

775

Pompéia

44

1.785

Presidente Prudente

198

5.920

PromlssGO

107

2.970

Paraguacu

21

1.329

Rancharia

57

395

Santos

58

870

TOTAL

2.121

95.000

Passemos a relatar as formalidades por que passou o processamento da
autorização do Governo Federal.

Estando ainda em vigor a lei de nacionali-

zações bancárias, arquitetou-se como medida de facilidade, a transformação
pelos 7 brasileiros de inteira confiança do Banco e entitulados fundadores.
Dentre tais 7 subscritores fundadores brasileiros estava incluído o Sr. Kinroku
Awazu, sobre quem houve, no seio da colônia japonesa, certos clamores
contra a suposta farsa, até o ponto da imprensa japonesa, certamente insuflada pelos elementos adversários, dar apoio a tal campanha injuriosa, o que
chegou a provocar o início de " c o r r i d a " em algumas Agências do Banco.
Esse incidente, porém, terminou, redundando, ainda, em maiores simpatia e
boa vontade por parte da colônia japonesa, fato esse que comprova ter o
resultado sido evidentemente contra producente para tais inimigos gratuitos.
Seguindo a interpretação da SUMOC, o aumento do capital social para
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Cr$ 20.000.000,00 fez-se em duas etapas.- foi obtida a 1ª autorização do
aumento para Cr$ 5.000.000,00 em 6 de março de 1948 e a segunda do
aumento para Cr$ 20.000.000,00 no dia 27 de setembro de 1949. Na Lista dos
subscritores do aumento da 2ª etapa, constavam-se dentre um total de 2.000,
muitos brasileiros " Nisei," de idade menor, para os quais a lei exigia a
apresentação do certidão de nascimento e a assinatura do representante legal;
acontece que sobre essas assinaturas, geralmente dos pais japoneses pouco
familiarizados com formalidades jurídicas, por isso, muitas vezes indecifráveis,
suscitaram dúvidas às autoridades competentes, quanto ò autenticidade. Por
isso e mais por outros motivos, houve o grande atraso no andamento do
processo, pela retificação e substituição dos documentos, o que causou a
dilação do tempo enorme de ano e meio até o final despacho ministerial,
pelo que foi nos dado beber uma lição bem amarga, porém, proveitosa.
b)

A 1 ª assembléia geral extraordinária.
A 1ª assembléia geral dos acionistas do Banco América do Sul foi a que

se realizou em 12 de novembro de 1948, convocada em caráter extraordinário, para aprovação do segundo aumento do capital de Cr$ 15.000.000,00.
Refletindo os interesses da colônia japonesa para com o Banco, a assembléia,
realizada na matriz que então se localizava na Praça da Sé, registrou uma
concorrência bem numerosa.

Para não discutir e deliberar os temas de

importância tão decisiva, como a transformação de sociedade e o aumento
do capital, somente em língua vernácula com cuja delicadeza e sutilidade da
expressão estão pouco familializados aos japoneses, resolveu-se instalar uma
reunião preliminar e extra legal em língua japonesa, antes da abertura da
assembléia legal.

Como se tratava de transmissão de administração que

pertencia às mãos da "Bratac" para a competência dos novos acionistas da
colônia, a discussão se concentrou na responsabilidade dos prejuízos advindos
de tantas destorções na administração por que, durante a guerra, teve que
passar. Declaram os srs. Kunito Miyasaka e Yoshiyuki Kato, como responsáveis da " Bratac," que embora juridicamente não houvesse motivos de assumirem qualquer responsabilidade sobre o caso, os danos seriam por eles
resolvidos, tendo em vista o peso de consciência que lhes recairia, por serem
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os fundadores do Banco.

Essa declaração foi aceita com satisfação e admi-

ração pelo plenário, que desacorrentado do mutismo forçado de durante a
guerra, encontrava nessa assembléia um momento oportuno para externar
em alto e bom sem constrangimento, a opinião livre e pessoal, por tantos
anos amordaçada. Tendo chegado a bom termo tais discussões, conseguiu-se
assim o jubiloso início da restauração do Banco América do Sul.
c)

Dos aumentos posteriores do capital social e a análise estrutural
do quadro dos acionistas.
À medida que ia aumentando o volume de serviços e tendo em vista a

necessidade de manter a proporção do capital e os depósitos, de 1 para 10,
conforme a opinião do órgão competente, foram feitos nos anos seguintes os
sucessivos aumentos do capital social:
Data de autori-

Capital aumen-

zação do aumento

tado para

35 aumento

2/6/1952

Cr$ 50.000.000,00

45 aumento

8/11/1956

80.000.000,00

55 aumento

7/1/1959

120.000.000,00

Nos três primeiros aumentos do capital, o atraso da autorização do
Governo Federal era algo surpreendente; o exame e o estudo da SUMOC nos
respectivos processos eram demorados e rigorosos. Já nos 4º e 5º aumentos,
tal demora não se verificou, seguindo o ritmo natural da competente tramitação. A partir de 31 de dezembro de 1953, determinou-se que em casos de
aumento de capital e alteração estatutária, é necessária a inspeção prévia.
Acontece, porém, que ao pedido da dita inspeção prévia, formulado pelo
Banco América do Sul, a SUMOC tem dispensado essa formalidade, o que
demonstra o alto conceito em que já é tido o Banco América do Sul.
Passamos a analisar, a seguir, com base nos dados levantados a 16 de
outubro de 1959, o quadro geral dos acionistas do Banco, segundo as suas
nacionalidades e as quantidades das suas ações.

O número total dos acio-

nistas do Banco América do Sul, que ascende a 3.382, é o maior entre todos
os bancos existentes no Brasil; destes, 64% são pequenos acionistas, com
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menos de 100 ações; 96,9% dos acionistas são de origem japonesa, fatos
esses que demonstram mais eloqüentemente as características peculiares do
Banco América do Sul.
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Parte

III

A organização do sistema administrativo
I.

Dos Estatutos e o Regulamento do funcionalismo,
inclusive as respectivas reformas.

Os estatutos do Banco América do Sul S.A. foram feitos em 12 de julho
de 1947, por ocasião da transformação da sociedade por quotas em sociedade
anônima; com o correr dos tempos, diversas alterações lhes foram introduzidas.

Os pontos visados pelas reformas são, além das modificações relacio-

nadas com os aumentos do capital social:

a)

a)

a estruturação da Diretoria e

b)

os ramos de operação.

A Diretoria, inicialmente, era composta por diretor-presidente, diretorvice-presidente e diretor, eleitos nos respectivos cargos pela assembléia
geral.

Em 29 de dezembro de 1951, a Diretoria passou a ser constituída

de 4 membros, que após eleitos diretores na assembléia geral, elegem,
entre si, diretor-presidente, diretor-vice-presidente, diretor-superientendente, diretor-tesoureiro; foi estatuído o cargo de assistente técnico da
Diretoria.

Houve tempos em que se ajuntava um diretor-administrador,

cargo esse abolido em 1956.

Na assembléia geral extraordinária de 8

de maio de 1956, foi deliberado aumentar para 7 o número dos diretores;
a efetivação dessa resolução só se fez em março de 1958, quando foram
incluídos os 3 novos membros na Diretoria como diretores vogais.
b)

Das operações do Banco, uma única reforma introduzida nos estatutos foi
a inclusão do dispositivo permitindo ao Banco fazer quaisquer operações
que necessitem de uma autorização especial do Governo Federal, inclusive as de câmbio.
Entre as determinações dos estatutos do Banco América do Sul, a que
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cria o Conselho Consultivo condiz com a sua característica todo especial; é
um órgão auxiliar de consulta, não previsto na lei da sociedade anônima; foi
criado assim, por espontânea iniciativa dos fundadores para tornar o Banco
realmente uma instituição a serviço do povo; a contribuição deste Conselho
p a r a o progresso do nosso estabelecimento é das mais valiosas e de decisiva
Importância, atendendo ao prestígio e providade pessoais dos seus membros
componentes.

Capítulo

I

D e n o m i n a ç ã o , objeto, duração e sede
Art.

1º — O Banco América do Sul Limitada, sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, fundada em 11 de julho de 1940, fica
transformada em sociedade anônima, sob a denominação de
Banco América do Sul S.A., que será regida pelas leis em vigor,
bem assim por estes estatutos.

Art.

2º — O banco tem por objeto realizar quaisquer operações concernentes à movimentação e aplicação do crédito, em geral, observadas
as prescrições legais.

Art.

3º — O banco tem por objeto realizar quaisquer operações concernentadas da data da autorização do Governo Federal para o banco
funcionar como sociedade anômima, podendo ser prorrogado
por resolução da assembléia geral.

Art.

4º — O banco terá domicílio legal, sede e foro na cidade de São
Paulo, capital do estado de São Paulo.

Art.

5º — O banco poderá estabelecer filiais ou agências e nomear agentes,
representantes ou correspondentes, dentro e fora do país, onde
e quando a sua administração achar conveniente.

Capítulo

II

Do capital social
Art.

6º — O capital social é de Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões
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de Cruzeiros), dividido em 600.000 (seiscentas mil) ações nominativas, ordinárias, do valor nominal de Cr$ 200,00 (duzentos
Cruzeiros) cada uma.

Capítulo

III

Da assembléia geral
Art.

7º — A assembléia geral dos acionistas exercerá todos os poderes que
lhe são atribuídos pela lei das sociedades por ações.

§

1º — As assembléias gerais realizar-se-ão, mediante convocação, na
forma da lei, sob a presidência do diretor-presidente ou, nos seus
impedimentos de qualquer outro diretor do banco, devendo
aquele que presidir a assembléia convidar dois acionistas para
secretários.

§

2o — A assembléia geral ordinária realizar-se-á no mês de março de
cada ano.

§

o

3 — Dez dias antes da reunião, ficarão suspensas as transferências de
ações.

Art.

85 — A assembléia geral ordinária instalar-se-á em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
metade do capital social, com direito de voto.

Capítulo

IV

Da administração
Art.

9º — O banco será administrado por uma diretoria composta de 7
(sete) membros, todos eleitos pela assembléia geral dos acionistas,
mantida sempre a coincidência de mandatos.

§

1º — Os diretores assim eleitos elegerão entre si diretor-presidente,
diretor-vice-presidente, diretor-superintendente e diretor-tesoureiro, os quais, na qualidade de diretores executivos, dirigirão os
negócios ordinários do banco, e aos outros membro como vagais,
incumbem as atribuições fixadas no artigo 13 dos estatutos sociais
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além das estabelecidas no parágrafo segundo.
§

2º — No caso de substituição, por impedimento ou ausência, de quaisquer dos diretores executivos com exceção do diretor-presidente
será dada a prioridade mediante deliberação da diretoria.

Art.

10 — O mandato da diretoria será de dois (2) anos podendo ser reeleitos os seus membros, os proventos mensais serão fixados pela
assembléia geral dos acionistas.

§

1º — No caso de vaga, antes do término da gestão, o que for eleito
exercerá o cargo, prazo que restar ao substituído, podendo, entretanto, a assembléia deixar de preencher qualquer v a g a , se assim
julgar conveniente, em defesa dos interesses do banco, caso em
que a diretoria designara dentre os diretores em efetivo exercício
quem acumule as funções do cargo declarado vago.

§

2º — A gestão de cada diretoria contar-se-á da data da posse e terminará no dia em que se realizar a assembléia geral para a nova
eleição.

§

3º — A posse dos diretores terá lugar somente depois que, para garantia de suas gestões, tenham efetuado a caução de 200 (duzentos)
ações.

Art.

11 — Perde o cargo, o diretor que se afastar do respectivo exercício
por mais de trinta dias úteis, sem causa justificada ou sem licença
da diretoria.

§

1º — Nos casos de impedimento temporário ou de licença de qualquer
dos diretores executivos, por período não superior a 3 (três) meses,
o presidente designará outro membro da diretoria para substituir
o que estiver impedido.

§

2º — No caso de substituição, por impedimento ou ausência, por
período superior a três (3) meses, dos diretores executivos com
exceção do diretor-presidente, que será substituído pelo diretorvice-presidente, na forma do parágrafo único do artigo 14, serão
convocados pela diretoria os vogais, para a substituição.

§

3º — Nos casos de impedimento ou ausência de qualquer dos vogais,
por período superior a três (3) meses, caberá à diretoria convocar
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um membro do Conselho Consultivo para, interinamente, substituir
o vogai impedido ou ausente.
§

4

o

— Quando o impedimento não exceder de trinta (30) dias úteis, o
substituto limitar-se-á a praticar os atos imprescindíveis para
manter a rotina do trabalho.

Art. 12 — A diretoria reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por
mês, e, extraordinariamente, sempre que o presidente a convocar,
lavrando-se do ocorrido ata, que deverá ser assinada pelos presentes.
§ único — As resoluções da diretoria serão tomadas por maioria de votos.
Art. 13 — Compete à diretoria:
a) Orientar, superintender, dirigir e decidir todos os negócios,
operações e serviços;
b) cumprir e fazer cumprir os estatutos do banco e demais leis
e regulamentos pertinentes às atividades bancárias e executar as deliberações das assembléias gerais dos acionistas;
c) Contrair obrigações e autorizar a aquisição e alienação ou
a operação de bens, transação e a renúncia de direitos;
d) decidir sobre a criação e extinção de cargos ou funções,
fixar vencimentos e gratificações e organizar o regulamento
interno e o do pessoal do banco;
e) Prover, até a assembléia mais próxima, as vagas de diretores;
f) Distribuir e aplicar lucros apurados;
g) criar ou suprimir agências, representações e correspondentes, dentro ou fora do país;
h) Determinar as convocações das assembléias gerais;
i) Distribuir aos diretores encargos especiais, sem prejuízo dos
seus próprios setores na administração.
Art 14 — Compete ao diretor-presidente :
a) Presidir as assembléias gerais e as sessões da diretoria;
b) Representar o banco, ativa e passivamente, em juízo ou em
suas relações com terceiros, podendo constituir procuradores
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judiciais ou extra-judiciais;
c)

Autenticar, com a sua rubrica os livros exigidos pelo artigo
56, do Decreto-Lei nº 2.627, de 26 setembro de 1940, ou
determinar quem o faça.

§

único — Compete ao diretor-vice-presidente substituir o diretor-presidente,
nos seus impedimentos.

Art.

15 — Compete ao diretor-superintendente:
a) Dar execução a todas as deliberações tomadas nas assembléias gerais e nas reuniões do diretoria;
b) Reoresentar o banco, ativa e passivamente, em juízo ou em
S"GS relações cem terceiros, podendo constituir procuradores
judiciais ou extra-juidiciais, sem prejuízo de idênticas atribuições que cabem ao presidente;
c) Nomear, remover, promover, punir ou demitir funcionários
de qualquer categoria, e conceder-lhes licença e férias e
abonar-lhes faltas;
d) Organizar, com as colaborações das demais membros e auxiliares da diretoria, relatório anual, para apresentá-lo à
assembléia geral.

Art.

16 — Compete ao diretor-tesoureiro :
a) Zelar pela guarda e conservação de valores do banco e dos
pertencentes a terceiros, em poder do banco;
b) Superintender e dirigir todos os movimentos econômicos e
financeiros de acordo com as previsões e os orçamentos
previamente elaborados pelo mesmo e aprovados peía diretoria;
c) Assinar, conjuntamente, com qualquer um dos diretores,
diretor-presidente e diretor-superintendente, todo e qualquer
documento ou papel que importe direta ou indiretamente em
movimentos econômicos e financeiros do banco.

Art.

17 — As escrituras e contratos em que o banco for parte, bem assim
todos os documentos que impliquem responsabilidade para o
banco deverão ter duas assinaturas, sejam de diretores, ou pro— 49 —

curadores regularmente habilitados, podendo ambas as assinaturas pertencer a titulares de uma dessas categorias diferentes.
§

o

I

— Sem prejuízo das atribuições que estes estatutos conferem aos
órgãos da administração, a representação do banco em juízo e
perante a administração pública, federal, estadual e municipal,
poderá ser feita por um diretor apenas.

§

2° — A diretoria resolverá quanto à outorga de firmas autorizadas,
seu uso e limitações, dando de suas decisões a divulgação conveniente.

Capítulo

V

Do conselho fiscal
Art. 18 — O conselho fiscal será composto de três membros efetivos e de
suplentes em igual número, residentes no país, eleitos anualmente,
em assembléia geral.
§

I

o

— No caso de impedimento de qualquer de seus componentes, por
mais de sessenta (60) dias, renúncia ou morte, o conselho fiscal
será recomposto com o aproveitamento do suplente mais votado,
e em caso de empate, pelo mais idoso.

o

§ 2 — Salvo licença concedida, pelo conselho, nenhum dos seus membros poderá deixar de exercer o cargo por mais de um mês, e,
quando isso se verifique, entender-se-á tê-lo resignado.
§

3o — A remuneração será fixada, anualmente, pela assembléia geral.

Art. 19 — Além das atribuições legais, incumbe ao conselho fiscal verificar,
no último ou nos últimos dias úteis de cada semestre, a caixa e
as reservas de fundos espenciais do banco, existentes a qualquer
título, assinando uma certidão do que tiver verificado, acompanhada da relação demonstrativa das anormalidades constatadas.

Capítulo

VI

Do conselho consultivo
Art. 20 — O banco terá um conselho consultivo composto de 7 (sete) mem— 50 —

bros efetivos e de suplentes em igual número, eleitos em assembléia geral, com o mandato de 2 (dois) anos.
Art.

21 — O conselho consultivo é um órgão auxiliar de consulta e tem as
seguintes atribuições:
a) Apreciar todos os assuntos sobre os quais seja solicitado a
se manifestar, transmitindo, em parecer as suas conclusões;
b) Sugerir à diretoria o que entenda conveniente aos interesses
do banco, especialmente no tocante às questões econômicofinanceiras, em geral.

Art.

22 — O conselho consultivo será presidido por um dos conselheiros,
pelos seus pares, e ao qual competirá a direção dos trabalhos,
e convocações de reuniões ordinárias e extraordinárias, assinar
ou rubricar correspondências, pareceres ou livros.

Art.

23 — O conselho consultivo se reunirá, obrigatoriamente, em sessão
ordinária, uma vez em cada bimestre e extraordinariamente
sempre que for convocado, funcionando com a maioria dos seus
membros.

§ único — As deliberações serão registradas nas atas, lavradas em livro
especial rubricada pelo seu presidente e assinada pelos presentes.

Capítulo

VII

Das operações
Art.

24 — O banco poderá fazer as seguintes operações, nas condições e
limites que forem determinados pela diretoria:
a) Descontos, redescontos de letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas, warrants e outros efeitos comerciais;
b) Créditos em conta corrente;
c) Recebimento de dinheiro e outros valores em depósito simples
ou a prazo, com ou sem juros;
d)

Receber títulos e valores em custódia;

e) efetuar cobranças e fazer movimentação de fundos de terceiros ou de sua conta própria;
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f) Realizar financiamento com garantia pignoratícia, sobre:
1

Títulos da dívida pública Federal ou Estadual;

2

Mercadorias não deterioráveis facilmente;

3

Conhecimento de embarques.

g) Caucionar e redescontar, no país ou fora dele, títulos e
valores resultantes de suas operações.
h)

Fazer quaisquer outras operações bancárias, mediante autorização especial do governo federal, quando for o caso,
notadamente as de câmbio.

Capítulo

VIII

Dos lucros, fundos e dividendos
Art.

25 —

O ano coincidirá com o civil, procedendo-se no último dia dos
mesmes de junho e dezembro balanços semestrais para apuração
de resultado.

§ único — Dos lucros líquidos verificados deduzir-se-ão, depois de satisfeita
a exigência da reserva legal:
a) Dividendos aos acionistas, no máximo de 1 5 % (qinze por
cento);
b) Percentagens da diretoria no máximo de 8% (oito por cento),
respeitando o disposto no artigo 134 do Decreto-Lei nº 2.627,
de setembro de 1940;
c) Importe da gratificação ao pessoal do Banco que a diretoria
fixará de acordo com os resultados apurados;
d)

Feitas essas deduções, o saldo, se houver, será transferido
para o exercício seguinte, podendo, entretanto, a assembléia gera! resolver destiná-lo, no todo ou em parte, à
criação dos fundos previstos no artigo 130, § 3, do DecretoLei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940.
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Capítulo

IX

Disposições finais
Art. 25 — O Banco América do Sul S.A. mantém todos os direitos e obrigações relativos ao patrimônio do Banco América do Sul Limitada,
ora transformada naquela, sem qualquer solução de continuidade, sub-rogando-se em todo o ativo e assumindo o passivo do
último.
O regimento interno do Banco América do Sul S.A. foi inicialmente estatuído pelo Sr. Lygio de Souza Mello, um dos diretores do tempo de transformação para a sociedade anônima, nos moldes do regulamento interno do Banco
do Brasil, e não se adaptando a um estabelecimento modesto como o era
então o Banco, não foi aproveitado senão parcialmente,

incompleto que era

também o regulamento do pessoal, toda a vez que surgia algum caso, tinha
de se recorrer a leis trabalhistas.

Após várias reformas, só em março de

1955 é que esses regulamentos chegaram a ter forma atual; para esse efeito,
grande foi a contribuição prestada pela Comissão de Colaboração, uma
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comissão organizada pelos diretores e funcionários com a finalidade de renovar a administração e consolidar as disciplinas do Banco, incutindo entre todos
os funcionários um sentimento de afeto pelo estabelecimento onde trabalham.
Dedicaremos um item à parte para descrever a Comissão de Colaboração, tendo em vista a importante contribuição que ela prestou para o melhoramento do serviço do Banco, e também para podermos situar melhor os diversos
problemas que afligiam o Banco América do Sul na época de sua formação.
A seguir, ver-se-á o organograma do Banco, ora em vigor.

II.

Fixação das diretrizes administrativas e o papel
desempenhado pela Comissão de Colaboração

Período de maiores dificuldades teve de atravessar o Banco após a
transformação para a sociedade anônima; era a reconstituição do banco que,
sem crédito nem dinheiro, abeirava à ruína; o que ainda mantinha firme o
Banco era apenas a força de vontade dos funcionários e o seu desejo de
fazer do Banco América do Sul uma instituição de grande envergadura.
Havia de recomeçar pelo marco zero.

Naquela época, o salário do Banco

América do Sul era famoso por ser tão baixo; não se dispunha de recursos
para pagar mais.

Apesar disso, porém, foram dignos de louvor os esforços

despendidos pelos funcionários, cujos efeitos se traduziram imediatamente
na elevação progressiva dos depósitos; intensificaram-se os movimentos. Porém, apesar da aparente melhora, as queixas no balcão não diminuíam:
avolumavam-se os serviços, sem que o funcionalismo pudesse dar conta desse
aumento; admitiam-se novos funcionários, mas carecia do tempo para treinálos.

Para agravar essa ineficiência, havia ainda no Banco pensamentos e

atitudes egoístas que se cultivavam durante o período de guerra; mesmo entre
as agências, ou entre agência e matriz, não se fazia, sem discussão, a remessa
de numerário.

Não obstante tudo isso, aumentava gradualmente, o volume

de transações; não faltava quem felicitasse pela consolidação do Banco.
O ambiente era propício ao surto da relaxação, influenciado pela sensação do momentâneo e pequeno sucesso da empresa. É contra essa tendência
de frouxidão que foi fundada a Comissão de Colaboração, tendo por obje— 54 —

tivo dar solução concreta para aperfeiçoar o sistema administrativo e o
controle dos serviços, incentivando entre os funcionários o amor e dedicação
para com o estabelecimento.

Constituída em 1º de outubro de 1954, era

composta de 11 membros. Da Diretoria participaram 3: os srs. Kunito Miyasaka, Yoshiyuki Kato e Kinroku Awazu; dos funcionários tiveram 8 representantes, pela eleição: srs. Fujio Tachibana, Shinichi Aiba, Tsuyoshi Yamane,
Saburo Yasujima, Yoshiaki Kishida, Yoshiro Miyake, Kunihiro Shiina e Hiroshi
Ogata.
No ato da constituição, a Diretoria fez a seguinte declaração.
" . . . ao mesmo tempo que deseja a ativa e livre exposição dos pensamentos e idéias dos senhores funcionários, no sentido de contribuir para o
desenvolvimento do Banco através dessa Comissão, a Diretoria declara que
para a realização das conclusões chegadas nesses entendimentos, aplicará o
melhor dos seus esforços."
As discussões se travaram evidentemente em torno dos seguintes temas:
"o que se deveria fazer para que o banco, que é uma entidade comercial,
funcione também como uma perfeita unidade orgânica?" ;

"Por que, na

prática, o regulamento interno, os estatutos, a regulmamentação da classificação dos funcionários, as leis bancárias, os princípios da administração
bancária, tudo isso deixa de ser aplicado eficientemente?"
A conclusão a que se chegou versava.
"O ideal que deve orientar a administração é fazer do Banco um lugar
ial que os funcionários

o prestigiem como seu próprio lar e onde eles

possam dedicar-se integralmente ao trabalho.

Para cultivar semelhante

ambiente espiritual, é necessário que os orientadores ou superiores ajam
exemplarmente em todos os setores, esforçando para melhorar e tornar
eficiente o serviço bancário.

Uma tal atitude dos superiores é bastante para

que se crie, entre os funcionários, a afeição ao Banco que se tornaria um
organismo dentro do qual reinaria um ambiente tranqüilizador de ordem
material e espiritual, e só atingindo esse estágio é que o Banco pode desempenhar plenamente as suas funções social e econômica."
Baseando-se nessa diretriz, a Comissão elaborou o projeto de reforma
do regulamento do funcionalismo e do serviço assistencial para os funcio-
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nários; durante quase um ano, realizava-se reunião mensal, que muitas vezes
só terminava em altas noites.

Os regulamentos assim reformados foram

sucessivamente postos em execução a partir do março de 1955, e a Comissão,
terminando a tarefa que lhe foi confiada, dissolveu-se; é digno de nota o
papel que ela exerceu para consolidar a organização do sistema administrativo do Banco, enfrentando e solucionando os problemas de grande importância, tais como:
a) fixação da diretriz para orientar a administração;
b) elaboração do projeto de classificação do funcionalismo;
c) elaboração do projeto de regulamento do pessoal;
d) elaboração do projeto de regulamentação das operações de empréstimo;
e) Projeto do plano de captação ampliada dos depósitos;
f) racionalização do serviço;
g) Projeto de aumento do capital social do Banco e os preparativos para
iniciar a operação de câmbio;
h) comemoração do 15º aniversário de fundação do Banco;
i) as instalações para promover o bem-estar dos funcionários;
j) clube dos funcionários.
III.

Do pessoal.

Com a ampliação da rede de agências e o aumento do volume de trabalho, tornou cada vez mais importante o problema do pessoal, sendo o
banco uma instituição cuja base reside essencialmente no crédito, esse problema se afigura sempre dos mais importantes.

Na época da reestruturação

do Banco, foi esta a questão mais difícil entre todas as outras.

Procurar ele-

mentos experimentados no serviço bancário entre os candidatos da colônia
japonesa, onde predominavam as atividades agrícolas, é praticamente impossível; por outro lado, a colônia, com apenas 40 anos de vida, não podia
dispor dos descendentes "nisseis" de maioridade.

As primeiras providências

foram então, convidar elementos de capacidade que se revelavam nos outros
setores de atividade; foram, assim, mobilizados, além dos antigos funcionários da "Bratac," os elementos que trabalhavam nos grupos Tôzan, KKKK
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(Kaigai Kôgyô Kabushiki Kaisha), ou nas cooperativas agrícolas, ou na
Amazônia, constituindo, em conjunto, um quadro de pessoal de procedência
heterogênea, abrangendo todo o Brasil, diretriz essa que acabou implantando
a seleção pessoal mais acessível e imparcial, e que é considerada a mais
acertada.

Por outro lado, desde 1950, vêm sendo admitidos mais de 20

funcionários portadores do diploma de grau universitário do Japão; intensificar-se-á, com isso, o intercâmbio nipo-brasileiro, e é de se esperar também
o efeito benéfico de alevantar a visão, de natureza internacional, dos outros
funcionários.
Para levar a efeito as já citadas diretrizes administrativas, era necessário
estabelecer uma base justa de remuneração do serviço; a fixação dos salários
do Banco América do Sul se orienta pela rentabilidade.

Porém, com o

progressivo avanço da inflação, cada ano têm de se efetuar novos aumentos
salariais, com base nos acordos entre os sindicatos dos Bancos e dos Bancários. E, como essas elevações salariais dos acordos inter-sindicais favorecem
mais os menos remunerados, era difícil melhorar o trato dos funcionários mais
eficientes; a taxa de aumento salarial que por ano atinge a 25-30% não
permite ao Banco efetuar reajustes salariais a seu juízo.

Esse sistema de

aumento foi posteriormente rejeitado, para uniformizar a elevação salarial.
Para maior justiça e para evitar os incidentes desagradáveis, o Banco está
cumprindo todas as leis e regulmentos em vigor no país, que dizem respeito
ao salário, pagando os salários em nível nunca inferior aos dos outros estabecimentos semelhantes.

Observemos, através da tabela seguinte, o quanto

intenso vem sendo o movimento de aumento salarial nos últimos 10 anos:
1) março/1949: posto em prática a remuneração dominical;
2) aumento salarial de 29%, por acordo inter-sindical;
3) novembro/1952: aumento de 30%, por acordo inter-sindical;
4) novembro/1953: aumento de 30%, por acordo inter-sindical;
5) 1954: reformado o salário mínimo;
6) fevereiro/1955: aumento de 25%, por acordo inter-sindical;
7) julho/1956: reformado o salário mínimo;
8) julho/1956: aumento de 28%, por acordo inter-sindical;
9) 1957

: aumento de 30%, por acordo inter-sindical;
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10) outubro/1958: aumento de 27%, por acordo inter-sindical;
11) outubro/1959: aumento de 30%, por acordo inter-sindical.
Demonstremos, a seguir, à luz de algarismos, alguns aspectos de progresso em material pessoal, registrado no Banco América do Sul, após a sua
transformação em sociedade anônima:

Segundo necionalidades, a composição do quadro de funcionalismo
passou no período, pela seguinte alteração:

Dos 580 funcionários, os de origem japonesa ocupam 85% do total; os
nipo-brasileiros (item 2 e 3) constituem 62%.
Segundo as determinações do regulamento do pessoal, o Banco homenageia anualmente, no dia da sua fundação, os funcionários com 10 e 15 anos
de serviço. Foram seguintes os homenageados, nos anos posteriores a 1950:
1) em 10/10/1950, por ocasião do 10º aniversário da fundação.
Por 10 anos de serviço:
1

Osamu Habe
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8

Tadashi Kumagai

9

Suekiti Nagao

10

Itiro Muto

11

Fujio Tachibana

12

Nobuo Obayashi

13 Takero Okada
14

Massao Kitahara

2) em 1/10/1955, por ocasião do 15º aniversário de fundação.
Por 15 anos de serviço:
1

Fujio Tachibana

2

Masao Kitahara

3

Itiro Muto

4

Tadashi Kumagai

5

Dingler Paoli

6

Antônio Toshio Inaba

7

Suekiti Nagao

8

Takero Okada

9

Shingo Tanaka

10

Nobuo Obayashi
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Por 10 anos de serviço:
1

Homero Morais Penna Firme

2

Benedito Alves Nogueira

3

Teruo Utiyama

4

Tetsuo locida

5

Benedita Maria Pastana Banduk

6

Toshihiro Torii

7

Erotides Franco

1

Koiti Muto

2

Hideichiro Kobayashi

3

Mitsuo Komura

4

Yoshio Takahashi

5

Massaharu Takamatsu

6

Isoo lizuka

7

Nelson Velanga

8

Hugo Vergai

1

Yoshihiko Ohmaye

2

Oliveira de Andrade

3

Masahiro Kurachina

4

Leinin Shimba

5

Geraldo Saraiva Ferreira

6

Kenssak Ishiy

7

Takashi Hamano

8

Massao Suzuki

9

Masao Kinoshita

0

Saburo Ajima

1

Kunihiro Shiina

1

lochihal Kawahisa

2

Iride Santini Stella

3

Tokuji Miyamoto

3) em 1956:

4) em 1957:

5) em 1958:
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2
3
4
5
6
7

Jayme H. Pinto Jr.
Shoiti Sakurai
Takeshi Shirai
Shingo Tanaka
Antônio Toshio Inaba
Dingler Paoli

Homenageados por 10 anos de serviços em 1 9 5 6

Homenageados por 10 anos de serviços em 1 9 5 7
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Homenageados por 10 anos de serviços em 1958

Homenageados por 10 anos de serviços em 1959
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4

Kikuji Inamura

5

Tetsuo Nakamura

6

Atsumu Sugai

7

Sadao Kawahara

8

Hajimu Kuramochi

9

Kozo Massuda

10

Koithy Shimoda

6) em 1959:
1

Yuriko Takamatsu

2

Tokiko Konno

3

Benedita Maria Pastana Banduk

4

Luiza Figueira Lima

5

Rui Gomes de Oliveira

6

Takashi Matsumoto

7

Keitaro Yasuoka

8

Moriharu Nakae

9

Hakumitsu Takamatsu

10

Jinyei Gushiken

11

Sakae Takahashi

12

Yasuo Utsunomiya

13

Makoto Chiba

14

Yoshiaki Takeshita

15

Go Yamane

16

Takashi Furuya

17

Mamoru Yamamura

18

César Lunardi

19

Sadao Kadekaro

20

Tsuquio Miyabara

21

Edevaldi Salles

22

Masahumi Segawa

23

Teruo Utiyama

24

Tetsuo íccida

25

Toshihiro Torii
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Como assistência ao bem-estar dos funcionários, há uma casa balneário,
em Santos, e uma chácara em Cambará (Estado do Paraná); entre os funcionários, há uma cooperativa de consumo.

Casa b a l n e á r i o em Santos

Chácara em C a m b a r á
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IV.

O serviço bancário e a S U M O C

A SUMOC (Superintendência da Moeda e do Crédito) é um órgão criado
em fevereiro de 1945 que aqui no Brasil desempenha as atribuições concernentes ao Banco Central, cabendo-lhe o comando geral da política monetária e
bancária do país, ao qual estamos diretamente subordinados.

Como parte

integrante da SUMOC, há a Inspetoria Geral de Bancos, com a competência
de exercer constantes fiscalizações junto aos bancos e às casas bancárias para
interferir com fundamento em qualquer irregularidade ou inobservância do
disposto nas leis, nos regulamentos, nas instruções e nas portarias, nas decisões
superiores em casos tais: a reforma estatutária: o aumente de capital; as
instalações de novas agências; a fixação do novo limite de redescontes, etc.
Num certo dia de janeiro de 1952, chegaram dois fiscais do citado
serviço para realizarem, " in loco," a inspeção das atividades do estabelecimento.

Antigamente, à Fiscalização Bancária cabia, também, a inspeção de

bancos; mas ocupava-se somente da fiscalização das operações de câmbio;
nestas condições, o Banco nunca, até então, tinha passado por uma fiscalização de todos os setores de atividade, como a que foi feita desta feita.

Em

se tratando da primeira inspeção geral, estávamos com muito receio, visto
que não nos faltavam os motivos de certas denúncias de irregularidades e
infrações, denúncias essas que fatalmente redundariam na impugnação da
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nosso pleito da reforma estatutária e do aumento de capital, indo assim por
água abaixo todo aquele plano de reorganização e revitalização do nosso
mecanismo bancário. Com efeito, finda a inspeção, constatou-se a existência
de grande parcela de contas de durante e de logo após a guerra que ainda
se achavam irregulares. A ordem de pô-las em dia foi integralmente cumprida
dentro do prazo preestabelecido de 4 anos, e desde então o Banco América
do Sul nunca mais se tem visto às voltas com as inobservâncias à SUMOC.
Somos, atualmente, dos que mais fielmente cumprem as determinações daquela alta autoridade fiscalizadora.
O maior benefício que o Banco América do Sul vem auferindo das suas
relações com a SUMOC, no curso de entendimentos que por vezes lhe pareciam que fossem penosos, são as preciosas e sadias orientações e instruções
sobre os serviços bancários, que nos são fornecidas com mestria verdadeiramente paternal.
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Parte

IV

O desenvolvimento das atividades bancárias
I.

As áreas operacionais do Banco

A rede de agências do Banco América do Sul compreende diversas
regiões de caraterísticas geográfico-econômicas distintas, estendendo-se pelas
zonas de intensa atividade comércio-industrial, e de cultura de café, de
cereais, de a l g o d ã o , de hortelã, de leguminosas e de frutas, etc.

A diversifi-

cação que se verifica entre as "safras" dos produtos de diferentes zonas faz
com que haja compensação no fluxo econômico de uma região e no refluxo
da outra; e, em geral, o Banco consegue manter em equilíbrio o seu movimento
g l o b a l e ter bases firmes para o desenvolvimento.

O que maior influência

exerce sobre o movimento do Banco é o grau de prosperidade da zona cafeeira; por ocasião das geadas de 1953 e de 1955, os depósitos do Banco América
do Sul tiveram de sofrer grande baixa; se conseguimos continuar a operação
bancária, imune das maiores conseqüências daquelas catástrofes climatéricas,
é porque houve o sustento das forças econômicas de outras regiões que não
sejam a cafeeira.
II.

A a m p l i a ç ã o da rede de agências

Assembléia dos gerentes.
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Mesmo durante a guerra, a capacidade econômica da colônia japonesa,
que constitui a maior parte da clientela do Banco América do Sul, crescia em
ritmo firme e ininterrupto; em ânsia, porém, por ver findo o conflito mundial.
Terminada a conflagração, e restituída a liberdade de locomoção, iniciou-se
a expansão dos japoneses em direção à zona urbana ou suburbana da
capital, à região de Alta Paulista e à zona cafeeira do Paraná; ampliou-se
consideravelmente o âmbito de atividades dos japoneses radicados no Brasil,
acompanhando tal ampliação, naturalmente, o campo de atividade do nosso
Banco.
Sendo nessas regiões novas é que estão estabelecidos, geralmente, os
acionistas do Banco, a expansão da rede de agências também obedeceu à
mesma distribuição.

Por questão de conveniências, foram inicialmente feitos

correspondentes particulares nas 16 cidades do Estado de São Paulo e 6 no
paranaense; posteriormente, com o aumento do crédito do Banco e do seu
capital, eles foram elevados a escritórios bancários ou agências.
o Banco, não possue mais nenhum correspondente.

Atualmente,

Nos quadros anexos

pode-se ver a relação desses correspondentes, escritórios bancários e agências,
data de sua instalação e outros pormenores.

Desejamos nesta oportunidade

renovar os votos de agradecimento àqueles que, como correspondentes, se
dignaram prestar valiosa colaboração e efciente apoio, não obstante as
grandes dificuldades generalizadas que na época dominavam a colônia
japonesa.
Atualmente, o Banco América do Sul possui 26 departamentos no Estado
de São Paulo e 15 no do Paraná, conforme se elucida o quadro anexo.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Matriz
Mercado
Pinheiros
Santos
Suzano
Mogi das Cruzes
Bauru
Lins
Guaiçara
Promissão
Bilac
Birigui
Araçatura
Guararapes
Mirandópolis
Pereira Barreto
Getulina
Marília
Bastos
Adamantina
Pacaembu

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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Dracena
Tupi Paulista
Presidente Prudente
Álvares Machado
Ourinhos
Paranaguá
Bandeirantes
Santa Mariana
Uraí
Cornélio Procópio
Assaí
Londrina
Rolândia
Arapongas
Apucarana
Marialva
Maringá
Nova Esperança
Paranavaí
Santo Amaro

AGÊNCIAS DO BANCO AMÉRICA DO SUL S/A
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ESCRITÓRIOS BANCÀRIOS
DO BANCO AMERICA DO SUL S/A
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CORRESESPONDENTES PARTCULARES
DO BANCO AMÉRICA DO SUL S/A
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III.

A cooperação com

" The Fuji Bank, Ltd." e o serviço de

câmbio Exterior.
O Banco América do Sul que já vinha exercendo as operações bancárias
ordinárias, tais como os depósitos, empréstimos, remessas e cobranças, obteve
em março de 1957 a autorização para se ocupar das operações de câmbio;
esse serviço foi iniciado no dia 7 de maio de mesmo ano, tendo nos sido
proporcionadas pelo "The Fuji Bank, Ltd.," de Tókyo, a garantia da linha de
crédito e as orientações gerais necessárias para esta nova modalidade de
operação.
Aliás, a cooperação com " The Fuji Bank, Ltd." já vinha sendo estudado
desde 1953; com a participação, como acionista, daquela prestigiosa instituição financeira, o Banco América do Sul conseguiu dar o primeiro passo no
seu plano de expandir o raio de ações fora das fronteiras, mormente para
o Japão.
IV.
1.

Mudanças do quadro administrativo.
Dos membros da Diretoria.
Nos períodos posteriores a julho de 1947, foram seguintes as mudanças

ocorridas na Diretoria.

O mandato da Diretoria é de 2 (dois) anos.
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ALTERAÇÕES HAVIDAS NA DIRETORIA

ALTERAÇÕES HAVIDAS NA DIRETORIA
— SUPLENTES —
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2

Dos membros do Conselho Fiscal.
Nos períodos posteriores a 1949, operou-se a seguinte modificação na

constituição do Conselho Fiscal.

O Conselho Fiscal é composto de 3 (três)

membros efetivos e de suplentes em igual número, sendo um ano o seu
mandato.
ALTERAÇÕES HAVIDAS NO CONSELHO FISCAL

3

Dos membros do Conselho Consultivo.
Nos períodos posteriores a 1949, a mudança constatada na composição

do Conselho Consultivo foi seguinte.

O Conselho Consultivo é composto de

7 (sete) membros efetivos e de suplentes em igual número, com o mandato de
2 (dois) anos.
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ALTERAÇÕES HAVIDAS NO CONSELHO CONSULTIVO
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4

O desenvolvimento das operações.
Em todo período posterior ao ato da transformação da sociedade por

cotas em sociedade anônima, as curvas das operações de depósitos e empréstimos têm seguido ininterrupto ascenção; esse êxito do Banco é por um lado
o reflexo do constante desenvolvimento econômico da colônia japonesa de
após-guerra e por outro lado, o fruto da confiança e apoio, cada vez maiores,
dos seus acionistas e clientes.
Para melhor elucidar o aumento de volumes das operações mais importantes, recorremos aos algarismos e aos gráficos:

— 78 —

— 79 —

— 80 —

A produção agrícola dos japoneses é o fator da primeira importância
para as operações do Banco América do Sul, sendo cafeicultura o que maior
influência exerce.

A elevação do preço desse produto-rei, no mercado

estrangeiro, verificada em 1949 fêz prosperar muitas instituições financeiras;
o Banco América do Sul também foi favorecido pela mesma.

Desde 1951,

o Governo vem adotando a política de fixação do preço mínimo para os
produtos agrícolas; o financiamento da produção agrícola, vem sendo, por
conseguinte uma operação de segurança induvidável; o valor do financiamento, não só para o café, mas também para o a l g o d ã o , o arroz e outros
cerais, vem-se avolumando de ano para ano.
Sempre atento às necessidades da produção, cujo programa encontrava
guarida nos empreendimentos da colônia japonesa, o Banco América do Sul
não podia ficar indiferente à constituição de uma empresa de armazéns gerais.
Este o motivo porque ajudou fortemente a constituição Cia. "Produtores"
de Armazéns Gerais, cuja finalidade era, como continua a ser, o provimento
de armazenagem adequada à produção agrícola do país.
As atividades econômicas da colônia japonesa não se restringem somente
à agricultura: Juntamente com as empresas japonesas que nos últimos anos
vêm se implantando no solo brasileiro, a contribuição da " c o l ô n i a " para o
desenvolvimento do comércio e indústria brasileiros é também digna de nota;
o Banco América do Sul, a par dessa situação, está se dedicando também
a esses setores com intensidade.
Passemos a observar depósitos, segundo as suas modalidades e os
empréstimos, segundo as suas destinações.
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DEPÓSITOS CLASSIFICADOS SEGUNDO A NATUREZA

EMPRÉSTIMOS CLASSIFICADOS SEGUNDO AS DEStlNAÇOES

O Banco América do Sul ocupa atualmente, na vida bancária brasileira,
o 40º lugar eo 14º entre os que têm a matriz no Estado de São Paulo.

Foi

em não tão curto espaço de tempo de 13 anos é que de uma instituição
completamente desprezada conseguiu galgar a esta honrosa posição.
Na crise bancária de outubro de 1958, motivada, de perto, pela bancarrota de um órgão bancário da colônia japonesa, o nosso Banco também
não pôde escapar de nefastas repercussões; porém, superada a crise, o
incremento dos depósitos, já em 1959, com relação ao ano anterior, foi de
7 1 % , o que lhe conferiu o 1º lugar, dentre todos os bancos, no que diga
respeito à recuperação dos depósitos, tudo indicando que o nosso Banco está
palmilhando uma estrada real de franco e sólido progresso.
Um outro fator notável é a constituição da companhia de seguros que
já há tempo vinha sendo objeto de estudos para melhorar as operações de
empréstimos; essa companhia foi constituída com o apoio da "Yasuda Kasai
Kaijô Kabushiki Kaisha," do Japão, tendo como acionistas, além do Banco
América do Sul, as firmas importantes da colônia japonesa, e sob a razão
social de Companhia de Seguros "América do Sul " S.A.
O Banco América do Sul S.A., Cia "Produtores" de Armazéns Gerais e o
Companhia de Seguros "América do Sul" constituem uma trindade, de forças
propulsoras de grande eficiência em prol do progresso econômico da colônia
japonesa e do Brasil.
No quadro anexo, ver-se-á a marcha ascendente dos dividendos do
Banco:
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5

A comemoração do 15º aniversário da sua fundação.
Passamos a descrever sucintamente sobre as festas comemorativas do

15º aniversário da fundação do Banco América do Sul, realizadas a 1º de
outubro de 1955:
1) Solenidade da comemoração;

1)

2)

Coquetel;

3)

Apresentação de "show."

Solenidade da comemoração.
A solenidade da comemoração da passagem do 15º aniversário da

fundação do Banco América do Sul foi realizada no salão da matriz, com a
presença dos diretores, conselheiros fiscais e consultivos e numerosos convidados; constava-se do seguinte o programa:
a) discurso inaugural, pelo sr. diretor Anze Molizi;
b) entrega dos diplomas aos fundadores do Banco, srs. Kunito Miyasaka e
Yoshiyuki Kato;
c) inauguração dos bustos dos fundadores;
d) agradecimento do sr. Miyasaka;
e) entrega do diploma ao sr. Kinroku Awazu;
f) homenagem aos funcionários com 15 e 10 anos de serviço contínuo;
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g) agradecimento do representante dos funcionários homenageados, pelo
sr. Fujio Tachibana;
h) retrospecto do histórico do Banco, pelo sr. Kinroku Awazu;
i) discurso dos representantes dos convidados e dos funcionários;
j) fotografia comemorativa;
k) banquete;
I) baile de comemoração.

2)

Coquetel:
Realizou-se, com grande brilhantismo, no dia 8 de outubro, no salão de

Otton Palace Hotel, estando presentes numerosos representantes das entidades
bancárias da capital, das principais firmas comerciais paulistas, dos jornais,
da SUMOC, do Consulado Japonês de São Paulo e outros convidados.
3)

"Show":
Em reconhecimento à valiosa contribuição para o progresso do Banco

e para efeito de recreio foi promovida aos funcionários e seus familiares, srs.
acionistas e clientes em geral, uma brilhante "tarde de show," no Cine Niterói
em São Paulo, e nas 30 cidades do interior onde se acham instaladas as
agências do Banco América do Sul.

Foi seguinte a programação:

a)

músicas, com a orquestra de Irmãos Kamimura;

b)

"show," pela artista japonesa Kiyoko Tangue;

c)

projeções de filmes.

Para completar a realização de todo o programa comemorativo do 15º
aniversário da fundação, consumiram-se um mês e meio, sendo que ao
encerrar, eram em voz corrente e uníssono os aplausos gerais, face aos grandiosos serviços prestados pelo Banco América do Sul em prol do desenvolvimento da "colônia japonesa" e do Brasil.
6.

Conclusão.
O Banco América do Sul completa este ano as duas décadas de sua

existência; finalizou-se o período de árduos esforços para a consolidação de
seus alicerces. Hoje, que a colônia japonesa, após 50 anos de intensa labuta,
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se acha já integrada na vida brasileira, atingindo a posição em que desempenha importantes funções nos setores econômicos e culturais da Nação, e
a visão dos seus homens deve transcender os estreitos limites da "colônia
japonesa."

A época é de grandes expansões; o tema principal dessa nova

Era deve ser aquilo que versa sobre o gigantesco desenvolvimento do Brasil.
O Banco América do Sul, que nasceu num berço humilde, há 20 anos,
é hoje um varão forte que se mantém a si mesmo e que dispõe de potência
suficiente para o desempenho de suas importantes funções.

Não faltarão

esforços nem entusiasmo que, visando a uma instituição financeira à devida
altura, façam do Banco América do Sul um órgão verdadeiramente a serviço
da prosperidade geral.
Oportuno é lembrar que este magnífico progresso alcançado pelo Banco
América do Sul se deve em muito às sábias e oportunas orientações imprimidas
pelas autoridades monetárias nacionais; aos esforços dos diretores e funcionários; à colaboração dos senhores acionistas e clientes em geral; ao estímulo
e boa vontade por parte da colônia japonesa.

A todos eles, cumpre-nos

reiterar os nossos agradecimentos, sinceros e profundos.
BANCO AMÉRICA DO SUL S.A.
outubro-1960
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Apresentação de Agências do Banco
Março de 1960
Estado de São Paulo
Agências 38
Escritórios 2
Cidade de São Paulo
Agência Mercado Municipal
Rua da Cantareira, 199/201
Inaugurado em 24 de Fevereiro
de 1951

Cidade de São Paulo
Agência Pinheiros
Rua Teodoro Sampaio, 2.766
Inaugurado em 21 de Fevereiro
de 1952
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I

Município de São Paulo
Agência Santo Amaro
Largo 13 de Maio, 142,
Santo Amaro
I

Inaugurado em 6-10-1958

Agência Adamatina
Av. Rio Branco, 565,
Adamantina
Inaugurado em 14-4-1952

Agência Alvares Machado
Rua Fernando Costa, 94,
Alvares Machado
Inaugurado em 14-4-1952
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Agência Araçatuba
Praça Rui Barbosa, 182-188,
Araçatuba
Inaugurado em 1-10-1940

Agência Bastos
Rua Presidente Vargas, 353,
Bastos
Inaugurado em 1-10-1940

Agência Bauru
Av. Rodrigues Alves, 6-88,
Bauru
Inaugurado em 1-10-1940
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Agenda Bilac
Rua Sao Paulo, s/nº,
Bilac
Inaugurado em 19-2-1951

Agência Birigui
Av. Gov. Pedro de Tolede, 226
Birigui
Inaugurado em 1-5-1941

Agência Dracena
Praça da Bandeira, 88
Dracena
Inaugurado em 16-3-1957
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Agência Getulina
Rua Dr. Carlos de Campos, 485,
Getulina
Inaugurado em 14-4-1952

Escritório Guaiçara
Rua Nove de Julho, s/nº,
Guaiçara
Inaugurado em 14-4-1952

Agência Guararapes
Praça Nossa Senhora
da Conceição, 128,
Guararapes
Inaugurado em 10- 2-1951
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Agência Lins
Av. Vinte e Um de
Abril, 295, Lins
Inaugurado em
1-10-1940

Agência Marilia
Av. Sampaio Vidal, 544, Marília
Inaugurado em 1-10-1940

Agência Mirandópolis
Rua Rafael Pereira,
772, Mirandópolis
Inaugurado em
1 9 - 2 -1951
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Agência Moji das
Gruzes
Praça Da. Firmina
Sant' Ana, 14,
Mogí das Cruzes
Inaugurado em
14-4-1952

Agência Ourinhos
Rua Conselheiro
Antônio Prado,
4 1 , Ourinhos
Inaugurado em
1-10-1940

Agência Pacaembú
Av. Iracema, s/nº,
Pacaembú
Inaugurado em
1-2-1957
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Agência Pereira
Barreto
Av. Brasil, 787,
Pereira Barreto
Inaugurado em
1-10-1940

Agência Presidente
Prudente
Rua Major Felício
Tarabay, 754,
Presidente Prudente
Inaugurado em
1-10-1940

Agência Promissâo
Av. Pedro de Toledo,
630, Promissão
Inaugurado em
1-10-1940

— 96 —

Agência Santos
Rua Amador Bueno, 20, Santos
Inaugurado em 1-10-1940

Agência Suzano
Rua General Francisco Glicério,
70, Suzano
Inaugurado em
14-4-1952

Agência Tupi Paulista
Av. Tupi, 347, Tupi
Paulista
Inaugurado em
12-9-1955
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Estado de Paraná
Agência Apucarana
Av. Curitiba, 648,
Apucarana
Inaugurado em
15-11-1955

Agência Arapongas
Rua Presidente
Getúlio Vargas,
355, Arapongas
Inaugurado em
14-4-1952

Agência Assai
Av. Rio Branco,
s/nº, Assai
Inaugurado em
1-10-1940

— 98 —

Agência Bandeirantes
Av. Bandeirantes, 902, Bandeirantes
Inaugurado em 1-2-1957

Agência Cornélio
Procópio
Av. XV de Novembro, 551, Cornélio
Procópio
Inaugurado em
1-10-1950

Agência Londrina
Av. São Paulo,
110. Londrina
Inaugurado em
1-10-1940
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Escritório Marialva
Rua Pirineus, 1,199,
Marialva
Inaugurado em
2 6 -7-1952

Agência Maringá
Av. Brasil, 4.117,
Maringá
Inaugurado em
21-9-1955

Agência Nova Esperança
Av. 14 de Dezembro, s/nº,
Nova Esperança
Inaugurado em 26-9-1955

— 100 —

Agência Poranagua
Rua XV de N o v e m b r o , 6 1 , Paranaguá
Inaugurado em 3 - 1 1 - 1 9 5 5

Agência Paranavaí
Av. Minas Gerais,
135, Paranavaí
Inaugurado em
16-6-1958

Agência Rolândia
Av. Interventor
Manuel Ribas,
790, Rolândia
Inaugurado em
21-2-1951
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Agência Santa
Mariana
Praça Getulio
Vargas, 9, Santa
Mariana
Inaugurado em
9-2-1951

Agência Urai
Av. Brasil s/nº,
Urai
Inaugurado em
14-4-1952

— 102 —

DEPOSITO E EMPRÉSTIMO

CAPITAL

E

RESERVA

(1)

CONJUNTURA

ECONÔMICA

NACIONAL

(3) ÍNDICE DE VOLUME DA PRODUÇÃO

(4) ÍNDICE DE VOLUME DA PRODUÇÃO

INDUSTRIA

(5) ÍNDICE DE VOLUME DA PRODUÇÃO
AGRICULTURA

(6) ÍNDICE DE VOLUME DA PRODUÇÃO
TRANSPORTES

(7) ÍNDICE DE VOLUME DA PRODUÇÃO
PRODUÇÃO EXTRATIVA VEGETAL

1939=100

II EXPORTAÇÕES

I I I IMPORTAÇÕES

IV MOEDAS E CRÉDITOS BRASILEIROS
( 1 ) DEPÓSITOS

( 2 ) EMPRÉSTIMOS

( 3 ) DEPÓSITOS DE INDIVÍDUOS FIRMAS OU ENTIDADES NÃO COMPONENTES
DO SISTEMA BANCÁRIO

\A) BANCOS COMERCIAIS
EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS

( 2 ) EMPRÉSTIMOS

(3) DEPÓSITOS DE INDIVÍDUOS FIRMAS OU ENTIDADES NÃO COMPONENTES
DO SISTEMA BANCÁRIO

(4) BANCOS COMERCIAIS
EMPRÉSTIMOS E DEPÓSITOS

(5) BANCOS COMERCIAIS
ENCAIXE TOTAL, LEGAL E EXCEDENTE
PROPORÇÃO ENCAIXE/DEPÓSITO
Cr$ 1,000,000,000

(6) AUTORIDADES MONETÃRIAS
OPERAÇÕES COM BANCOS COMERCIAIS
Cr$

1,000,000,000

( 7 ) AUTORIDADES

MONETÁRIAS

RECURSOS FORNECIDOS AOS BANCOS-COMERCIAIS

Cr$ 1,000,000,000

>:8)

MEIOS DE PAGAMENTO
COMPOSIÇÃO

(9) COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MOEDA ESCRITURAL E
VELOCIDADE DE CIRCULAÇÃO DA MOEDA ESCRITURAL
NÚMEROS

ÍNDICES

