
ACAO FINANCIADORA DO BNDE EM 1967 

INTRODUCAO 

A apreciagao da acao financiadora desen-
volvida pelo BNDE no exercicio de 1967 
revela aspectos que ilustram o acerto da 
atuacao da Entidade como principal agente 
do Govern Federal responsavel pelo de-
senvolvimento de setores fundamentais ao 
progresso econOmico do Pais. 

Examinada do Angulo setorial, verificou-
se apreciavel dinamizacao da atuacao da 
Entidade, seja em termos de assistencia fi-
nanceira prepriamente dita,, seja pela cres-
cente ampliacao do seu campo de Ka°, 
corn o atendimento de postulagOes de re-
cursos originadas de extensa e variada gama 
de atividades estrategicas ao processo de 
crescimento da economia brasileira. Nesse 
particular, devem ser postos em relevo os 
resultados alcangados atraves dos diversos 
Fundos especificos que sao operados pelo 
Banco, especialmente o FUNTEC, o FIPEME 
e a FINAME. Em relagao a FINEP e ao 
FUNDEPRO, cujos esquemas organizacional 
e operacional sofreram alteragbes no de-
correr do exercicio, os resultados obtidos 
ainda se revelaram modestos, esperando-se, 
porem, sua dinamizacao proximamente. 

0 setor industrial manteve sua posicAo de 
lideranca entre os beneficiados pelo con-
junto da colaboracao financeira do Banco, 
cabendo-lhe 69% dos financiamentos apro-
vados no exercicio findo, seguindo-se em 
im.portancia os setores de energia eletrica e 
o de ensino e pesquisas tecnico-cientificas. 
Ha que destacar, ainda em 1967, a aprova-
cao de novas normas operacionais para o 
Banco que, ja a partir de 1968, permitirao 
emprestar maior amplitude a agao financia-
dora da Entidade em favor de diversas ati-
vidades para as quais era reclamada sua 
assistencia. 

Do 'Angulo regional, o BNDE continuou 
contribuindo eficientemente no apoio a em-
preendimentos que visem a aceleracao do 
processo de desenvolvimento das varias Re- 

gibes e Unidades Federadas, valendo ressal-
tar a dinamizacao proporcionada a politica 
de repasse de recursos do Banco a organi-
zacoes financeiras regionais e estaduais. 

No ambito internacional, o Banco deu 
prosseguimento as proveitosas relagbes que 
mantem corn organismos internacionais e 
estrangeiros de credit°, conseguindo-se ce-
lebrar diversos contratos e convenios corn 
o objetivo de canalizar recursos externos 
destinados a atender as necessidades de in-
vestimentos do Pais. Mencao especial deve 
ser registrada em relacao as negociacbes 
mantidas com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Kreditanstalt fiir 
Wiederaufbau, CIAVE, e outras entidades 
da Hungria, Alemanha Ocidental, Belgica, 
Espanha, Tchecoslovaquia, PoIonia, etc. 

Assinale-se, finalmente, a adocao de di-
versas outras medidas de interesse para a 
dinamizacao da atuacao do Banco, entre as 
quais se destacam: o emprego pelos orgaos 
de direcao e execucao de metodos de tra-
balho mais simplificados e eficientes, em 
especial no que tange a analise, aprovagao 
e contratacao de financiamentos; a reforma 
organizacional interna, para ser implantada 
no inicio de 1968; a realizacao de varios es-
tudos e pesquisas; a participagao em traba-
lhos levados a cabo por outros organismos 
do Pais e do exterior etc. 

A DEMANDA DE RECURSOS 

A demanda de recursos do Banco, repre-
sentada pelos pedidos de colaboragao finan-
ceira encaminhados a Entidade, cresceu de 
maneira significativa no ano de 1967, atin-
gindo os montantes de NCr$ 400,6 milhiies 
e USS 145,9 milhoes, respectivamente para 
as operacoes em moeda national sob dife-
rentes modalidades e de prestacao de aval. 

0 quadro a seguir registra a evolucao das 
solicitaciies de assistencia financeira dirigi-
das ao Banco nos Ultimos anos: 
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Anos 

Colaboragio Financeira Solicitada 

Em moeda 
nacional 

(NCr$ milhOes) 

Prestaggio 
de aval 

(Equivalencia 
em US$ milltoes) 

1960 	 34,0 107,7 
1961 	 37,0 67,4 
1962 	 94,1 209,6 
1963 	 65,1 177,7 
1964 	 56,2 90,9 
1965 	 (*) 129,9 228,7 
1966 	 (*) 192,9 110,9 
1967 	 (*) 400,6 145,9 

(*) Exclusive operagoes da FINAME. 

Tratando-se de dados expressos em vale-
res correntes, evidentemente as cifras de 
colaboracao em moeda nacional nao sac) 
confrontaveis ao longo do periodo; nao obs-
tante, verifica-se que o ano de 1967 mar-
cou urn recorde nos pedidos de apoio fi-
nanceiro encaminhados ao Banco, assina- 

lando urn aumento de 107 e 32%, respecti-
vamente nas operacoes em moeda nacional 
e de prestagao de aval, em confronto com 
o exercicio anterior. 

Conviria ressaltar, outrossim, que os da-
dos referentes a demanda de recursos tam-
bem nao podem ser comparados com os 
montantes relativos as operagOes efetiva-
mente aprovadas em cada ano, de vez que, 
de um lado, as estatisticas de solicitacOes 
de credito nao consideram eventuais refor-
mulagOes de esquemas financeiros proce-
didos nos Orgaos tecnicos da Casa, assim 
como os aportes de recursos proporciona-
dos, geralmente sob forma de adiantamen-
tos, as empresas sob contreole acionario do 
Banco, enquanto que, de outro lado, os va-
16res referentes as aprovacOes de colabora-
cao financeira incluem solicitagOes que fo-
ram formuladas tanto no pi-6pH° exercicio 
de sua aprovacao quanto em anos ante-
riores. 

Vista do 'Angulo setorial, a demanda de 
recursos teve, no bienio 1966/1967, o com-
portamento anotado como segue: 

Setores 

Colaboragio Financeira Solicitada 

Em moeda nacional 
(NCr$ 

Prestagio de aval 
(Equivalencia em 

US$ milhOes) 

1966 1967 1966 1967 

TOTAL 	  192,9 400,6 110,9 145,9 
Transporte 	  5,5 7,1 30,6 73,5 
Energia Eletrica 	  8,0 104,4 0,0 35,0 
Indiistria 	(*) 	  149,0 185,7 80,3 35,5 
Agropecuaria e setores complementares 	 17,9 1,9 
Outros (**) 	  12,5 103,4 

(*) Inclusive FIPEME. As solicitagoes dirigidas a FINAME nap estao computadas. 
(**) Inclui os pedidos encaminhados ao FUNTEC, FUNDEPRO e FINEP, bem assim por outros setores. 

Comparativamente a 1966, observa-se 
que o aumento dos pedidos de ajuda fi-
nanceira em 1967 decorreu, principalmente, 
das solicitagOes formuladas pelo setor de 
energia eletrica, destacando-se a colabora-
cao solicitada para o projeto da Usina do 
Passo Real, no Rio Grande do Sul; pelo 
de inclustria - figurando os pedidos diri-
gidos ao FIPEME corn quase metade do to-
tal setorial, isto é, NCr$ 90,5 milh6es - e, 
finalmente, os pleitos a conta do FUNTEC, 
no valor global de NCr$ 99,9 milhoes. A 
assistencia financeira pleiteada a conta do 
FUNDEPRO e FINEP somou, respectiva-
mente, apenas NCr$ 960 mil e NCr$ 2.467 
mil. 

Com referencia as solicitagOes de presta-
cal) de aval, destacaram-se os montantes 
correspondentes aos pedidos formulados 
pelos setores de transporte aereo, energia 
eletrica, industrias de metalurgia dos nao 
ferrosos e quimica. 

Por sua vez, a tabela seguinte registra a 
composicao geografica, segundo grandes re-
gimes geo-economicas, das postulagOes de 
credito feitas ao BNDE no bienio 1966/1967, 
valendo referir que se observou, tambem 
no exercicio findo, acentuada preponderin-
cia da participacao das Regimes Sudeste e 
Sul na demanda de recursos da Entidade: 
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Regiiies 

Colaboragao Financeira Solicitada 

Em moeda nacional 
(NCr$ milhoes) (*) 

Prestagiio de aval 
(Equivalencia em 

US$ millfoes) 

1966 1967 I 1966 1967 

TOTAL 	 192,9 400,6 110,9 145,9 

Norte 	  2,3 2,4 1,3 11,8 

Nordeste 	  56,9 39,4 10,0 5,1 

Sudeste 	  116,8 230,6 68,8 83,3 

Sul 	  14,9 120,6 4,3 34,5 
Centro-Oeste 	 2,0 7,6 11,2 
Inter-regional e n. e. 	 26,5 

(*) 	Exclusive 	solicitagaes encaminhadas a FINAME. 

COLABORACAO FINANCEIRA 
APROVADA EM 1967 

0 conjunto das operagoes em moeda na-
cional aprovadas pelo BNDE no exercicio 
de 1967 a conta das diferentes modalidades 
operacionais exercitadas pela Entidade ele-
vou-se ao expressivo montante de NCr$... 
752,7 milhOes, cifra equivalente a 40% do 
valor global, a pregos correntes, dos cre-
ditos autorizados pela Instituigao desde sua 
criacao, em 1952, e a 14% considerados to-
dos os valOres a pregos reais de 1967. 0 
referido montante correspondeu, outrossim, 
a urn incremento de 42% em relagao aos 
totais das operagOes aprovadas no exercicio 
anterior. 

De outra parte, o valor total das opera-
gees de prestagao de aval somou o equiva-
lente a US$ 44,4 milhOes, que correspondem 
a 5% do montante global das operagOes des-
se genero aprovadas ao longo do period° 
1952/1967. 

0 quadro a seguir registra a evolugao 
cronolegica da colaboragao financeira pro-
porcionada pelo BNDE desde sua criagao, 
sendo os valOres correspondentes as opera-
gOes em moeda nacional, para fins de me-
lhor comparabilidade, apresentados a pre-
gos nominais e reais, estes a pregos de 1967 
segundo calculos elaborados pelo Departa-
mento de Estudos Econamicos do Banco. 

Anos 

Colaboragiio Financeira Aprovada 

Em moeda nacional (NCr$ mil) Prestagfto de 
aval (Equiva- 

lencia em 
US$ mil) 

A Pregos 
correntes 

A Precos de 
1967 

1952 	 
1953 	 
1954 	 
1955 	 
1956 	 
1957 	 
1958 	 
1959 	 
1960 	 
1961 	 
1962 	 
1963 	 
1964 	 
1965 	 
1966 	 
1967 	 

1952/1967 	 

1.181,0 
1.485,7 
2.997,8 
2.592,6 
6.722,8 
8.700,8 

12.323,4 
10.816 4 
14.912,1 
25.473 ; 3 
26.196,1 
43.722,3 

103.641,0 
356.029,1 
531.253,8 
752.686,8 

1.900.735,0 

117.622,9 
132.325,1 
194.327,0 
136.053,1 
292.679,5 
364.873,1 
405.374,6 
241.349,8 
306.432,6 
368.251,4 
211 .565,1 
213.146,9 
291.402,2 
545.781,9 
657.356,9 
752. 686,8 

5.231.228,9 

2.178 
7.133 

20.672 
48.954 
89.865 

209.983 
163.011 
50.169 
62.836 
67.533 
10.755 
2.481 

55.423 
44.268 
44.442 

879.703 
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Operacoes aprovadas em 1967 
0 namero de operacoes aprovadas pelo 

BNDE no exercicio — somando 3.661 ope- 

rag5es — distribuiu-se da seguinte maneira 
segundo as diferentes modalidades opera-
cionais empregadas: 

Especificagao 

Namero de Operacoes Aprovadas em 1967 

Para proje- 
tos novos 

Para suple- 
mentagoes 

(*) 
Total 

A — EM MOEDA NACIONAL 	  3.633 12 3.645 

Operagoes tradicionais (FRE) 	(") 	  17 12 29 

Fundos Especificos 	  3.616 — 3.616 

FUNTEC 	  17 — 17 
FUNDEPRO 	  20 — 20 
FIPEME (***) 	  86 — 86 
FINAME 	  3.487 — 3.487 
FINEP 	  6 6 

B — PRESTAcA0 DE AVAL 	  13 3 16 

TOTAL 	  3.646 15 3.661 

(*) Operagoes de suplementagao de recursos a projetos aprovados em anos anteriores. 

(**) Emprestimos reembolsaveis, participagao societaria, adiantamentos, etc. 

(***) Inclusive repasse a bancos regionais e estaduais_ de desenvolvimento. 

	

Dada a participacao das operagoes a 	do pela acao financiadora do Banco, confor- 

	

conta do FINAME e FIPEME, o setor in- 	me pode ser apreciado abaixo: 
dustrial continuou sendo o mais beneficia- 

Setores Beneficiados 

Milner° de Operagoes Aprovadas em 1967 

Em moeda 
national 

Prestagao 
de aval Total 

Transporte 	  8 
Energia eletrica 	  6 2 8 
Incltistria 	( 5 ) 	  3.615 6 3.621 
Agropecuaria e setores complementares 	  1 1 
Ensino e pesquisas (FUNTEC) 	  17 17 
Elaboragao de estudos de projetos e programas (FINEP) (") 6 6 

TOTAL   	 3.645 16 3.661 

(*) Inclui operagOes a conta do FIPEME (inclusive repasses), FUNDEPRO e FINAME. 

(**) Inclui projetos de interesse dos setores industrial, agropecuaria e de transportes. 
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MODALIDADES OPERACIONAIS 

No quadro a seguir a feito o confronto, 
para o bienio 1966/1967, dos montantes das 
operagaes em moeda nacional aprovadas, 
desdobradas segundo as diferentes modali-
dades exercitadas pelo BNDE. 

As aplicaciies a conta do Fundo do Rea-
parelhamento Econamico continuaram ten-
do acentuada preponderancia no valor glo-
bal dos creditos autorizados, corn uma par-
ticipagao de 73%, destacando-se os aportes 
de recursos propiciados as empresas sob 
controle acionario do Banco sob forma de 
adiantamentos por conta de futura partici-
pagao socitaria — 32% do total — cabendo 
aos emprestimos convencionais do FRE 31% 
do montante total dos creditos aprovados. 
Destaque especial deve ser feito as opera-
goes autorizadas a conta do Fundo de De-
senvolvimento Tecnico-Cientifico   
(FUNTEC), cujo valor no exercicio elevou-
se a NCr$ 43,7 milhOes, contra apenas 
NCr$ 3,5 milhOes em 1966. 

Outra referenda a ressaltar diz respeito 
as aplicaciies das empresas de seguro e Ca-
pitalizagan e a conta dos Acardos de Em-
prestimos AID/BNDE, as quais, conforme 
anotado na tabela, cessaram em 1967, as  

primeiras em virtude do termino do prazo 
fixado na Lei n.0  2973/56 para sua vigen-
cia e as segundas em virtude do esgota-
mento dos respectivos recursos. 

Relativamente as aplicac6es dos Fundos 
Especificos — cuja participacao conjunta 
no montante global dos creditos aprovados 
em 1967 alcancou 22%, ha que destacar a 
posicao da FINAME e do FIPEME, partici-
pando respectivamente corn 14% e 7% do 
total e revelando razoavel crescimento em 
confronto corn o exercicio anterior. Quanto 
as operagOes a conta da FINEP, sua parti-
cipagao no conjunto das atividades do Ban-
co ainda se revela modesta. Finalmente, 
cabe salientar o expressivo crescimento re-
gistrado nas operacoes de repasse de re-
cursos prOprios do Banco e do FIPEME 
aos bancos regionais e estaduais de desen-
volvimento, as quais mais que duplicaram 
no bienio examinado, participando corn 5% 
dos creditos concedidos no exercicio. 

Registre-se, por Ultimo, que por falta de 
interessados nao se realizou qualquer ope-
raga°, em 1967, a conta do Acardo de Em-
prestimo Brasil/Dinamarca/BNDE, desti-
nado a financiar importagiies de equipa-
mentos e servicos de origem dinamarquesa. 

Modalidades Operacionais 

Colaboracao Financeira em Moeda 
Nacional aprovada pelo BNDE 

(NCr$ mil) 

1966 1967 

TOTAL 	  531.253,8 752.686,8 

A — OPERACCIES A CONTA. DO FUND() DO REAPARELIIA- 
MENTO ECONoMICO 	  387.942,5 548.443,1 

Emprestimos convencionais 	  138.431,0 263.595,0 

— Participagio societaria (adiantarnentos) 	  240.516,0 240.079,0 

— FUNTEC 	  3.516,7 43.736,7 

— FUNDEPRO 	  356,6 1.032,4 

— Inversiies diretas das empresas seguradoras 	  5.122,2 

B — OPERACOES DE REPASSE A BANCOS REGIONAIS E ES- 
TADUAIS DE DESENVOLVIMENTO (*) 	  17.700,0 37.915,0 

C 	OPERAMS A CONTA DE FUNDOS ESPECIFICOS 	 125.611,3 166.328,7 

— FIPEME (") 	  48.406,7 52.233,2 

— FINAME   	 73 . 619,1 111.852,2 

— FINEP 	  975,7 2.242,8 

— AcOrdo de Emprestimo AID/BNDE 	  1 . 800,0 
Acerdo de Emprestimo Brasil/Dinamarca/BNDE 	 809,8 

(*) Corn recursos proprios do Banco e do Acordo AID/BNDE. 
(**) Exclusive operagoes de repasse a bancos de desenvolvimento. 
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Por sua vez, conforme ja referido, a cola-
boragao financeira aprovada pelo Banco sob 
a forma de prestagao de aval, em name 
prOprio ou em name do Tesouro Nacional, 
somou em 1967 o equivalente a US$ 44,4 

cifra praticamente identica a que 
foi registrada em 1966. 

AS ATIVIDADES BENEFICIADAS 
PELA COLABORAcA0 DO BNDE 

A agregagao dos valeores correspondentes 
a cooperagao financeira aprovada em 1967 
aos montantes relativos a creditos concedi-
dos nos exercicios anteriores, desde a cria-
gao do Banco, em 1952, permite compor o 
quadro geral da assistencia crediticia dis-
pensada pela Entidade aos diferentes seto-
res da atividade econemica do Pais. Com  
o objetivo de tornar mais representativas e  

homogeneas as cifras pertinentes as opera-
goes em moeda nacional, os montantes res-
pectivos aparecem especificados em valeres 
nominais e reais, os illtimos a pregos de 
1967 e calculados corn base em indices ela-
borados pelo Departamento de Estudos Eco-
a:micas do Banco. 

Tomando em consideragao os vale:a-es 
reais, verifica-se que 59% dos creditos em 
moeda nacional destinaram-se ao setor in-
dustrial, elevando-se a 37% a participagao 
do subsetor de siderurgia, enquanto o setor 
de energia eletrica foi contemplado corn 
24%, cabendo os 17% restantes a participa-
gao das demais atividades assistidas. 

De outra parte, do montante global cor-
respondente as operagOes de prestagao de 
aval, o setor industrial participa corn 52%, 
o de transporte corn 28%, o de energia ele-
trica corn 19% e o de agropeculria e ativi-
dades complementares com apenas 1%. 

Atividades Beneficiadas 

Montante Global das Operaciies de Credit° 
Aprovadas pelo BNDE no Periodo 1952/1967 

Fan moeda nacional (Ner$ mil) Prestacao de aval 
(Equivalencia 
em US$ mil) 

A pregos 
correntes 

A pregos 
de 1967 

TOTAL 	  

Tansporte e comunicagoes 	  
Energia eletrica 	  
Industria 	  

Siderurgia 	  
Outras inclustrias 	  
Aplicagoes de Fundos Especificos — FIPEME, 

FUNDEPRO e FINAME 	  
Aplicaciies industriais corn recursos repassados 

a bancos de desenvolvimento (*) 	 
Agropecuaria e setores complementares 	 
Ensino e pesquisas tecnico-cientificas (FUNTEC) 
Estudos de projetos e programas — FINEP (**) 	 

1.900.735,1 

15.421,6 
314.692,9 

1.499.524,7 
905.937,2 
179.889,6 

336.442,9 

77 . 255,0 
11.465,0 
56.308,4 

3 . 322,5 

5. 231 . 228,9 

748.164,7 
1.236.577,4 
3. 097 . 555,3 
1 .946 . 275,8 

655.110,6 

394.867,3 

101.301,6 
82 . 634,2 
62 . 679,4 
3.617,9 

879.703 

243.125 
162.796 
461.037 
375.013 
86.024 

12.745 

Recursos preprios do Banco, do FIPEME e de Ac6rdos AID/BNDE. 
(*") Inclui operagoes de interesse dos setores industrial, agricola, de transporte e ensino. 

Por sua vez, a tabela a seguir registra, 
detalhadamente, a composigao da colabora-
cao financeira aprovada pelo BNDE no bie-
nio 1966/1967, segundo os diversos setores 
de atividade econennica contemplados. 

Relativamente as operagOes em moeda 
nacional aprovadas em 1967, observa-se que 
o setor industrial continuou merecendo pri-
mazia no conjunto das aplicagoes de recur-
sos do Banco, participando com 69% do 
montante global autorizado e revelando um 
incremento de 14% no seu montante total,  

em relagao ao exercicio anterior. Seguem-
se em importancia o setor de energia ele-
trica, corn 24% e o de ensino e pesquisas 
tecnico-cientificas (FUNTEC), corn 6%, Ca-
bendo o restante as demais atividades favo-
recidas pela ajuda financeira do Banco. 

Corn respeito as operacoes de prestagao 
de aval, verificou-se que 86% do montante 
respectivo corresponderam, em 1967, a avais 
destinados ao setor de transporte, restando 
10% para o setor industrial e 3,6% para o 
de energia eletrica. 
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Atividades Beneficiadas 

Colaboraciio Financeira Aprovada pelo BNDE 

Em moeda nacional 
(NCr$ mil) 

Prestaciio de aval 
(Equivalencia em US$ mil) 

1966 1967 1966 1967 

TOTAL 	  

Transporte 	  
Energia Eletrica 	  
Industrie 	  

Siderurgia 	  
Outras industries 	  
Pequenas e medial industrial — FIPEME 

(*) 	  
Compra e venda de maquinas e equipamentos 

— FINAME 	  
Produtividade industrial — FUNDEPRO 	 
Recursos repassados a bancos de desenvolvi- 

mento (**) 	  
Agropecuaria e setores complementares 	 
Ensino e pesquisas tecnico-cientificas — 

FUNTEC 	  
Estudos de projetos e programas — FINEP 

* * * ) 

531.253,8 

64.297,2 
458.914,2 
242.016,0 

76.815,8 

48.406,7 

73.619,1 
356,6 

17.700,0 
3.550,0 

3.516,7 

975,7 

752.686,8 

183.700,0 
521.307,3 
272.954,0 
45.320,0 

52.233,2 

111.852,7 
1.032,4 

37.915,0 
1.700,0 

43.736,7 

2.242,8 

44.268 

26.608 
2.228 

15.432 
2.659 

12.773 

44.442 

38.428 
1.614 
4.266 

989 
3.277 

134 

(*) Exclusive operacties de repasse a bancos de desenvolvimento. 
(**) Operacties de repasse a bancos regionais e estaduais de desenvolvimento a conta de recursos proprios do 

Banco, do FIPEME e dos Acordos AID/BNDE. 
(***) Inclui operagoes de interesse dos setores industrial, agropecudrio, de transporte e ensino. 

Os dados e comentarios em seguida ofe-
recem urn resumo acerca da composicao 
setorial da agao financiadora do BNDE no 
exercicio relatado. 

A — TRANSPORTES 

De maneira identica ao que ocorreu nos 
altimos anos, tambem em 1967 a agao fi-
nanciadora do Banco em relacao ao setor 
de transportes assumiu maior importancia 
quanto a prestagao de aval, em nome pro-
prio da Entidade ou do Tesouro Nacional, 
em operagOes relacionados corn a importa-
cao de aeronaves e seus sobressalentes e de 
barcos pesqueiros, sendo beneficiarios a 
VARIG e a Cruzeiro do Sul, no primeiro 
caso, e as empresas pesqueiras COMPESCA 
e CONFRIO, ambas de sao Paulo, no se-
gundo. Tais operagOes objetivaram a im-
portacao de 10 aeronaves modelo AVRO, 7 
turbinas, um simulador de vao para treina-
mento de tripulacao de avioes tipo Boeing 
707 e de variada linha de pegas sobressa-
lentes, bem como de 6 barcos de pesca tipo 
camaroneiro, construidos no Mexico. E de 
ressaltar que as citadas empresas pesquei-
ras tambem receberam financiamento do 
FIPEME para aquisicao de outros 3 barcos 
semelhantes, de construcao nacional. 

Vale destacar, outrossim, a colaboragao 
emprestada, tambem sob forma de aval em 
nome do Tesouro Nacional, as operagOes de 
financiamento externo destinadas a atender 
o custeio dos estudos econOmico-financeiros 
e de pre-projetos tecnicos para a implanta-
cao dos sistemas de transporte rapid° me-
tropolitano (metro) nas cidades do Rio de 
Janeiro e sao Paulo, contratadas pelos res-
pectivos governos locais corn consercios de 
escriterios de projetamento brasileiros e 
alemaes. 

Assinale-se, por Ultimo, a importancia 
dos convenios estabelecidos corn o Departa-
mento Nacional de Portos e Vias Navega-
veis (DNPVN), a Comissao de Marinha 
Mercante, a Bede Ferroviaria Federal e o 
DNER, corn a finalidade de assegurar a 
participagao do BNDE nos programas de in-
vestimentos daqueles Orgaos. 

B — ENERGIA ELETRICA 

Conforme salientado anteriormente, o se-
tor de energia eletrica participou corn 24% 
do montante dos financiamentos em moeda 
nacional aprovados em 1967. 

Dentre as operagOes em tela destaca-se o 
financiamento concedido a CEEE do Rio 
Grande do Sul, destinado a atender parte 
dos investimentos que serao aplicados na 
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implantagao da Usina do Passo Real. 0 va-
lor desse financiamento somou NCr$ 144,5 
milhoes (correspondendo a 79% dos credi-
tos aprovados no exercicio findo em bene-
ficio do setor de energia eletrica), consti-
tuindo-se isoladamente na operagao de 
maior vulto já aprovada pelo Banco em 
favor de urn Onico mutuario. 0 empreendi-
mento de Passo Real visa a construgao de 
hidreletrica com capacidade final para 
250.000 kW corn a instalagao de 125.000 kW 
na primeira etapa, ate 1972, propiciando 
suas barragens, ademais, a regularizagao do 
rio Jacui, permitindo o contrOle das cheias 
e dando ensejo a elevagao da disponibili-
dade de energia na Usina de Jacui (mais 
75.000 kW em fase de instalagao, tambem 
corn a assistencia financeira do BNDE). 0 
projeto financiado ainda inclui a constru-
gao do sistema de transmissao de Passo Real, 
compreendendo 363 quilOrnetros de linhas e 
varias subestagOes. 

Outro importante empreendimento finan-
ciado em 1967 refere-se a expansao do sis-
tema de transmissao da CEMIG no sentido 
do Vale do Rio Doce, corn vistas ao supri-
mento da area de Vitoria (ES), construin-
do-se mais de 250 quilOmetros de linhas e 
diversas subestagOes, que permitirao levar 
ao mercado capixaba, ate o final de 1969, 
um refOrgo de energia de ate 50.000 kW ge-
rados no sistema da CEMIG. 

Ainda no setor de transmissao, mereceu 
aprovagao e financiamento o projeto da 
Empresa Eletrica do Itapura, de sa, Paulo, 
de construcao da linha de transmissao An-
dradina-Pereira Barret°, corn 36 quilOme-
tros de extensao. 

Os dernais creditos aprovados ern 1967 no 
setor de energia eletrica constituiram-se de 
suplementagOes a financiamentos concedidos 
anteriormente a CELG, CEMAT e FOrga e 
Luz do ChapecO, destinados a permitir a 
pronta conclusao dos projetos das Usinas 
de Cachoeira Dourada, Mimoso e ChapecO, 
os dois primeiros dentro do recente conve-
nio firmado corn a ELETROBRAS. 

Por Ultimo, caberia salientar que o ano de 
1967 assinalou o termino de importantes 
empreendimentos do setor de energia ele-
trica para cuja efetivagao foi decisiva a co-
laboragao financeira do BNDE, a saber: 
Central Termeletrica Oswaldo Aranha, em 
Alegrete (66.000 kW); Usina Capivari, da 
SOTELCA (instalagao da 2.a unidade de 
50.000 kW e conclusao da linha de trans-
missao para Curitiba); Usina Cachoeira 

Dourada, da CELG (1.a unidade de 50.000 
kW da segunda etapa e respectivo sistema 
de transmissao); Termica de Campos, da 
EFE (30.000 kW) e Usina Mauricio, da CEL 
Cataguases-Leopoldina (nova unidade de 
8.000 kW). 

C — INDUSTRIA 

A colaboragao dispensada ao setor indus-
trial continua participando de maneira cada 
vez mais preponderante no conjunto da 
acao financiadora do BNDE, cabendo-lhe, 
em 1967, 69% do montante global dos fi-
nanciamentos e 10% dos avais aprovados. 

A assistencia ao setor industrial se dis-
tribuiu pelas diversas modalidades opera-
cionais empregadas pelo Banco, isto é: su-
plementagao de recursos para o termino de 
projetos que ja contavam corn o apoio da 
Entidade; financiamentos convencionais para 
projetos novos; aplicacoes a conta de Fun-
dos industriais especificos, como FIPEME, 
FINAME e FUNDEPRO; financiamentos 
atraves de recursos repassados a agencias 
financeiras regionais e estaduais de fomen-
to; e, finalmente, prestagao de aval a ope-
ragOes celebradas no exterior. 

Vale relembrar que a dinamizacao do cre-
dit° industrial proporcionado pelo BNDE 
esta sendo acompanhada por crescente am-
piing() do campo de atividades manufatu-
reiras favorecidas pela ajuda do Banco, 
como decorrencia da elasticidade de concei-
tuagao que passou a ser admitida para o 
enquadramento de projetos industriais. 

A agao financiadora do Banco, em 1967, 
em beneficio do setor industrial assim pode 
ser resumida, segundo as diferentes moda-
lidades operacionais: 

i) Suplementacao de recursos para projetos 
em execucio 

Os creditos proporcionados a conta de 
suplementacao de recursos destinados a 
atender investimentos necessarios ao prosse-
guimento de empreendimentos ba.sicos no 
setor siderurgico — COSIPA, USIMINAS 
e Ferro e Ago de Vitoria — continuaram 
participando expressivamente no montante 
global da colaboragao aprovada, alcancando 
a cifra total de NCr$ 240 milhoes em 1967, 
ou seja, o equivalente a 32% do valor glo-
bal da colaboragao financeira aprovada no 
exercicio. A totalidade desses recursos as-
sumiu a modalidade de adiantamentos por 
conta de futura participagao societaria. 
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ii) Projetos industrials novos 

Os empreendimentos industrials novos, 
financiados em 1967 a conta dos recursos 
do FRE, ou favorecidos corn aval, cujos 
projetos permitirao iniciar ou expandir, a 
medio prazo, a produgao manufatureira do 
Pais em variada linha de produtos basicos, 
assim se especificam: 

Inditstria Metaltirgica: 

— Cia. SiderOrgica Belgo Mineira 
Joao Monlevade, MG 
(ampliagao e modernizagao de usina si-
derurgica corn vistas a produgao anual 
de 520.000 t de ago em lingotes). 

— Inchastria Metalargica N. S. Aparecida 
S.A. — IMENSA 
Sorocaba, SP 
(expansao de usina de altos nao comuns, 
corn o aumento da produgao em 36.000 t/ 
ano de lingotes de ago). 
Sidernrgica Barra Mansa S.A. 
Barra Mansa, RJ 
(ampliagao e modernizagao de usina 

visando aumentar a produ-
gao para 210.000 t/ano de ago em lin-
gotes). 

— M. Dedini S.A. — Metabargica 
Piracicaba, SP 
(ampliagao de capacidade de produgao 
de laminados de ago em 19.500 t/ano). 

Industria quimica: 

— Petro:51e° Brasileiro S.A. — PETRO-
BRAS 
Camagari, BA 
(implantagao de conjunto petroquimico 
no setor de fertilizantes nitrogenados, 
com a produgao de 17.600 t/ano de arnO-
nia e 82.500 t/ano de ureia corn 45 de 
N). 

— PROSINT — Produtos Sinteticos S.A. 
Guanabara 
(instalagao de fabrica de metanol, com 
capacidade para 16.500 t/ano). 

Outras industrias: 

— Cia. Fabril de Juta Parintins — FA-
BRILJUTA 
Parintins, AM 
(instalagao de fabrica de manufaturas 
de juta, com capacidade de produgao de 
4.000 t/ano em termos de sacaria). 

— Fabrica de Tecidos Matinha 
Manaus, AM 
(instalagao de fabrica de manufaturas 
de juta corn capacidade para a produgao 
anual de 2.000 t em termos de sacaria). 
Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil 
S.A. 
Angra dos Reis, RJ 
(eliminagao de pontos de estrangula-
mento na atividade produtiva do esta-
leiro de Jacuacanga, redugao dos custos 
industriais e complernentagao do projeto 
original, sem aurnento da capacidade 
atual). 
ALPLAN S.A. — Inastria e Comercio 
de Chapas de Madeira Aglomerada 
Itapetininga, SP 
(importacao de equipamentos destina-
dos a fabricas de chapas de madeira 
aglomerada, cujos investimentos tambem 
foram financiados pelo FIPEME). 
Laticinios Campo Grande S.A. 
Campo Grande, MT 
(instalagao de inclustria de laticinios, 
corn a produgao programada de 3,3 mi-
lhOes de litros de leite pasteurizado, 
33 t/ de manteiga e 137,5 t de queijos). 

iii) Pequenas e medias empresas indus-
triais (FIPEME) 

A criagao do Programa de Financiamento 
a Pequena e Media Empresa (FIPEME), em 
margo de 1965, constituiu acontecimento 
marcante nas atividades do BNDE, dando 
ensejo a que a Entidade passasse a atuar 
de maneira proveitosa em urn dos setores 
vitais da economia brasileira, para o qual 
era reclamada maior atengao do Banco. 

Para a consecugao do Programa FIPEME, 
o BNDE cuidou de rnobilizar recursos que 
complementassem os seus preprios fundos, 
tendo sido contratado corn o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no fi-
nal de 1964, o Emprestimo 96/0C-BR, no 
valor de US$ 27 milhOes. Face o total corn-
prometimento desses recursos, no inicio de 
1967 foram estabelecidas negociagOes corn 
o BID a fim de assegurar-se nOvo aporte 
de fundos daquela entidade, tambem des-
tinados ao Programa de ajuda as inclils-
trias de pequeno e medio portes. Como re-
sultado, em 26 de setembro foram firmados 
dois novos contratos — 148/0C-BR e 
148/SF/BR — no montante global de US$ 
22 milhOes. 

Corn igual finalidade, aincla em 1966, o 
Banco contratou corn o Kreditanstalt filr 
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Wiederaufbau, da Alemanha Ocidental, os 
Emprestimos VII/AL-243 e VII/AL-300, 
totalizando DM 35 milh8es, cujos recursos 
tambem foram totalmente comprometidos 
em 1967 no Programa do FIPEME. Dada 
essa situagao, iniciou o Banco gestOes jun-
to ao KfW corn vistas a obtencao de nOvo 
emprestimo, no valor de DM 40 milhOes. 
Os respectivos entendimentos encontram-se 
em fase adiantada, prevendo-se seja o con-
trato firmado prOximamente. 

De outra parte, a de assinalar que, atra-
ves da politica de repasse de recursos a 
bancos regionais e estaduais de fomento, 
tornou-se possivel engajar essas entidades 
no Programa do FIPEME e, assim, dina-
mizar a ajuda financeira dispensada as pe-
quenas e medias industrias em diversas 
Unidades da Federaggo, inclusive corn re-
cursos das referidas agencias financeiras. 0 
montante das operaciies de repasse apro-
vadas em 1967 somou NCr$ 37,9 milhoes. 

O Programa do FIPEME tem revelado 
resultados significativos, ja tendo sido apro-
vadas diretamente pela administragao do 
Fundo, entre julho de 1965 e dezembro de 
1967, urn total de 234 operacOes, somando o 
equivalente a NCr$ 170,1 milhoes, a saber: 

Operackies Aprovadas pelo FIPEME 

Anos 	Numero Valor (NCr$ mil) 

1965 	(julho/dez.) 	 29 14.805 

1966 	  119 66.107 

1967 	  86 89.243 

Vista do Angulo setorial, a colaboracao 
financeira proporcionada pelo FIPEME as-
sim se comportou segundo os principais 
generos de indastria beneficiados: 

Generos de Ind 

Colaboracao Financeira Aprovada 
Conta do FIPEME (NCr$ mil) 

 

1965 
(jul/dez) 

1966 1967 

TOTAL   	 14.804,6 66.106,7 89.243,2 

Textil 	  1.037,3 10.679,9 5.524,6 
Metaltirgica 	  1.327,6 8.827,5 4.033,3 
Celulose, 	papel e papelao 	  — 7.301,2 5.070,8 
Madeira 	  — 3.912,0 8.502,9 
Mecanica    	 1.898,0 3.287,9 5.021,3 
Quimica 	  1.414,0 3.668,9 4.754,7 
Editorial e grafica 	  — 4.413,8 1.340,0 
Material eletrico 	  133,5 1.513,8 4.905,3 
Outros 	  1.454,2 4.801,7 12.175,3 
Diversos (repasses a bancos de fomento) 	  7.540,0 17.700,0 37.915,0 

iv) Aplicaciies atraves de recursos repassa-
dos a bancos regionais e estaduais de 
desenvolvimento 

Corn o objetivo de emprestar maior am-
plitude a sua agao fianciadora em bene-
ficio do processo de desenvolvimento regio-
nal, o BNDE prosseguiu, em 1967, na exe-
circa° do mecanismo de repasse de recursos 
da Entidade a agencias financeiras regionais 
e locais, sendo utilizados para esse fim, 
principalmente, fundos do FIPEME. Nos 
exercicios anteriores, tambem foram em-
pregados corn essa finalidade recursos pro- 

prios do Banco e outros provenientes dos 
AcOrdos de Emprestimo AID/BNDE e do 
FIPEME. 

A rede de Agentes Financeiros do BNDE 
dentro do mecanismo de repasses estava 
constituida, ao final de 1967, de 19 estabe-
lecimentos, a saber: 

NORTE 

Banco da Amazonia S.A. — BASA 
Banco do Estado do Amazonas S.A. —

BEAM 
Banco do Estado do Para S.A. — BEPSA 

56 	 REVISTA DO BNDE 



NORDESTE 

Banco do Estado do Maranhao S. A . —
BEM 

Banco do Estado do Piaui S.A. — BEPI 
CODEC — Investimento e Financiamento 
S.A. (Ceara) 
Banco do Estado da Paraiba S.A. — BEP 
Banco de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco — BANDEPE 
Banco da Produgao do Estado de Alagoas 

S.A. — BPEA 
Banco de Fomento Econornico do Estado 

de Sergipe S.A. — BANFESE 
Banco do Estado da. Bahia S.A. — 

—BANEB 
Banco de Desenvolvimento do Estado da 

Bahia — BANDEB 

SUDESTE 

Banco de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais — BDMG 

Cia. de Desenvolvimento do Estado do 
Rio de Janeiro — CODERJ 

Cia. Progresso do Estado da Guanabara 
—COPEG 

Banco do Estado de Sao Paulo S.A. — 
BANESP 

SUL 

Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo-Sul 	BRDE 

CENTRO-OESTE 

Banco do Estado de Mato Grosso S . A . 
—BEMAT 

Banco do Estado de Goias S.A. — BEG 

Em 1967, foram aprovadas 8 operacoes 
de repasse, no valor global de NCr$... 
37,9 milhoes, beneficiando os seguintes or-
ganismos financeiros: Banco de Desenvolvi-
mento do Estado da Bahia, Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais, Banco Re-
gional de Desenvolvimento do Extremo-Sul, 
Banco do Estado de sa, Paulo, Banco da 
Produgao do Estado de Alagoas, Banco do 
Estado do Maranhao e Banco do Estado da 
Paraiba.  

v) Compra e venda de maquinas e equipa-
mentos industriais (FINAME) 

A criagao do Fundo de Financiamento 
para Aquisicao de Maquinas e Equipamen-
tos Industriais — FINAME, pelo Decreto 
n.° 55.275, de dezembro de 1964, corres-
pondeu a urn esforgo de aperfeicoar o me-
canismo operacional da agao financiadora do 
Govern° Federal para a compra e venda de 
maquinas e equipamentos, gragas ao qual 
dinamizaram-se as atividades do parque 
manufatureiro nacional. 

Nos exercicios de 1966 e 1967, passou a 
FINAME por importantes transformagoes 
em sua estrutura e alargamento de suas 
atividades operacionais. Assim, o Decreto 
n.° 59.170, de 2 de setembro de 1966, trans-
formou a FINAME em Agenda Especial de 
Financiamento Industrial, conservando a 
mesma sigla anterior, concedendo-lhe, por 
outro lado, maior amplitude e alterando sua 
estrutura operacional e organizacional. Ain-
da no mesmo ano, o Decreto-Lei n.° 45, de 
18 de novembro, conferiu a FINAME per-
sonalidade juridica prOpria, prevista a trans- , 

 formagao posterior da Agenda Especial em 
uma sociedade anOnima de economia mista, 
cabendo ao BNDE o seu contrOle acionario, 
bem como a formalizacao da criagao da 
sociedade por Resolugao do seu Conselho 
de Administragao. 

No exercicio de 1967, duas importantes 
iniciativas incrementaram, ainda mais, as 
atividades desenvolvidas pela Agencia, corn 
as quais muito se beneficiaram os setores 
agricola e industrial do Pais. Pela pri-
meira delas, foi a FINAME autorizada a 
aplicar recursos destinados ao refinancia-
mento de importagio de maquinas e equipa-
mentos de procedencia norte-americana, ao 
amparo do AcOrdo de Emprestimo n.0  .... 
312-L-064-AID, sob os auspicios da Alianga 
para o Progresso. A segunda providencia 
permitiu inaugurar nova modalidade de fi-
nanciamento para aquisição de tratores. 
maquinas e implementos agricolas, por agri-
cultores devidamente registrados no IBRA. 
Os recursos destinados a essas operagOes 
originaram-se de um credit() rotativo con-
cedido pelo Banco Central a FINAME. Au-
torizou-se, ainda, aos agentes financeiros 
celebrar contratos de refinanciamento dire-
tamente junto ao fabricante nacional, me-
diante a utilizagao de ate 80% dos recur-
sos que lhes forem colocados a disposigao, 
sendo os 20% restantes de livre negociagao 
corn os fabricantes, tornando-se obrigat6- 
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ria, porem, a participacao minima de 5% 
por parte dos agentes financeiros. 

Contend°, no final de 1966, corn uma rede 
de 171 Agentes Financeiros credenciados 
pelo Banco Central — dos quais 123 atuan-
tes — apresentava a Agencia, em fins de 
1967, uma rede de 251 Agentes credencia-
dos e 159 atuantes, oferecendo a seguinte 
composicao: 79 companhias de financiamen-
to e investimento, 64 bancos comerciais, 10 
bancos de financiamento e investimento e 
6 bancos regionais e estaduais de desenvol-
vimento. 

Nos seus tres anos de atividades, a ... 
FINAME aprovou um total de 9.424 pro-
postas de abertura de credit() — sendo 
1.965 em 1965, 3.972 em 1966 e 3.487 em 
1967 — perfazendo urn total de NCr$ 227 
milhOes, dos quais 41% foram aplicados 
atraves das companhias de financiamento e 
investimento, 40% pelos bancos comerciais, 
11% por bancos de financiamento e inves-
timento e pelos bancos regionais e es-
taduais de desenvolvimento. 

0 quadro abaixo confronta as aplicac5es 
realizadas pela FINAME, desde o inicio de 
suas atividades, segundo a categoria dos 
Agentes Financeiros. 

Agentes Financeiros 

Operaciies Aprovadas pela FINAME 
(NCr$ mil) 

1965 1966 	 1967 

Companhias de financiamento e investimento 	  20.416,4 24 . 213,7 47.657,3 
Bancos comerciais 	  16.366,4 43 . 860,1 30.260,1 
Bancos de financiamento e investimento 	  26.376,1 
Bancos regionais e estaduais de desenvolvimento 	 4. 894,8 5. 545,3 7.559,2 

TOTAL 	  41 .677,6 73.619,1 111.852,7 

Do montante total dos creditos autoriza-
dos no exercicio de 1967, os setores indus-
trials compradores contrataram 2.765 ope-
racilies, que absorveram a parcela de NCr$... 
81,9 milhOes, ou seja, 73% dos creditos au-
torizados no exercicio. Os restantes NCr$... 
29,9 milhoes corresponderam a 722 opera-
goes firmadas corn os vendedores-fabrican-
tes. Cabe salientar que as cifras anterior-
mente apontadas equivalem a metade do  

valor das encomendas, visto que o aporte 
da FINAME representa 50% do total. 

A analise setorial das atividades desen-
volvidas ate o final de 1967 revela que a 
FINAME contemplou mais de quatro deze-
nas de setores econOmicos. 0 desdobra-
mento das operagiies aprovadas permite 
compor o seguinte quadro-resumo em rela-
cao a participagao dos principais generos 
de industria beneficiados: 

Generos (le Industria 

Operagoes Aprovadas pela FINAME 
(NCr$ mil) 

1965 1966 1967 

TOTAL 	  41.677,6 73.619,1 111.852,7 

Material de transporte 	  12.425,4 16.189,2 41.513,8 
Mecfinica 	  7 . 867,7 22.084,6 21.253,4 
Produtos alimentares 	  5.467,3 7.609,7 11.168,1 
Material eletrico, eletronico e de comxmicagoes 	 913,1 2. 870,4 8.926,3 
Textil 	  2.698,6 5.575,8 7.852,1 
Metalurgica 	  2.102,1 3.866,3 4.172,6 
Quimica 	  699,1 2.148,4 2.727,7 
Celulose, papel e papelfio 	  365,9 893,8 2.067,7 
Borracha   	 104,5 772,5 1.876,3 
Diversos 	  9 .033,9 11 . 608,4 10.294,7 
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O quadro acima revela que, nos tres anos 
de atividade da FINAME, os setores de ma-
terial de transporte, de mecanica e de pro-
dutos alimentares concentraram mais de 
50% dos totais aprovados em cada exerci-
cio, alcangando, em 1967, o percentual de 
56%, quando predominaram os financiamen-
tos destinados a aquisigao de equipamentos 
para pavimentagao de estradas e veiculos 
prOpriamente ditos. 

Dentre as maquinas e equipamentos tran-
sacionados atraves das operag5es da   
FINAME em 1967, sao destaciveis os se-
guintes: 

transporte: 603 chassis, 195 Onibus, 306 
semi-reboques, 17 barcos de pesca, 139 tra-
tores, 2.076 motores diesel. 

construcao: 145 motoniveladoras, 38 usi-
sinas de asfalto, 54 pas carregadeiras, 27 
escavadeiras, 39 "scrapers", 76 guindastes, 
etc. 

comunicag5es: 11 sistemas de telecomu-
nicagOes e equipamentos diversos. 

indtistria: 145 filatOrios, 1.160 teares, 70 
usinas de agitcar e alcool (equip.), 106 pren-
sas e outros. 

vi) Produtividade industrial 
(FUNDEPRO) 

Embora tivesse comegado a operar so-
manta em outubro de 1966, devido a um 
conjunto de circunstancias a atuagao de-
senvolvida pelo FUNDEPRO no exercicio 
findo nao chegou a lograr os resultados es-
perados, tendo sido aprovadas apenas 20 
operagOes, no montante global de NCr$... 
1.032 mil, contra 7 operagOes do perlodo 
anterior (outubro a dezembro de 1966), no 
total de apenas NCr$ 357 mil. 

As operagOes do FUNDEPRO aprovadas 
em 1967 beneficiaram, principalmente, em-
presas pertencentes aos ramos industriais 
da metalurgia, mecanica, textil, mobiliario e 
minerals nao metalicos. 

Com base na experiencia colhida durante 
o curto period() de sua existencia e consi-
derando os diversos aspectos da atuagao do 
FUNDEPRO, a Administracao do Banco, 
pela Resolugao C.A.-284/67, de 17 de no-
vembro de 1967, decidiu reformular os me-
canismos operacionais do Programa, dan-
do-lhe novas dimensOes e novos meios de 
acao para realizar o incremento da produti-
vidade nos setores da indUstria, agropecua- 

ria, mineragao, comercializacao e servigos 
basicos, atribuindo ao FUNDEPRO recur-
sos anuais equivalentes, no minimo, a 1,5% 
da soma de recursos de origem fiscal e/ou 
orgamentatia destinados ao Banco, mais o 
saldo operational da Entidade. 

D — AGROPECUARIA E SETORES 
COMPLEMENTARES 

Em decorrencia de um conjunto de fa-
tOres, a agao financiadora do BNDE em be-
neficio do setor agropecuario limitou-se, ao 
longo dos anos, principalmente a colabo-
ragao a empreendimentos que complemen-
tam a atividade rural, especialmente quan-
to a construgao de armazens e silos, de ar-
mazens frigorificos e matadouros industriais, 
do mesmo modo que a implantagao ou ex-
pansao de determinadas atividades indus-
trials que tem vinculagOes corn o setor agro-
pecuario (fertilizantes, celulose e papal, 
madeira, manufaturados de texteis, latici-
nios, etc.). De acOrdo corn as novas dire-
trizes estabelecidas no sentido da amplia-
can da acao financiadora do BNDE, ja a 
partir de 1968 espera-se maior participagao 
da Entidade no financiamento dos investi-
mentos reclamados por importantes ativida-
des ligadas ao setor agropecuario. 

Em 1967, a colaboragao direta dispensada 
ao setor ficou, praticamente, restrita a fi-
nanciamento concedido a Cia. de Armazens 
Gerais do Estado de Sao Paulo — CAGESP, 
para suplementar recursos destinados ao 
termino das obras de construgao dos arma-
zens e silos que aquela entidade ja inau-
gurou em Ourinhos, Marilia e nap°lis, corn 
uma capacidade estatica conjunta de 40.100 
toneladas. 

De outra parte, merece destaque a atua-
gao desenvolvida atraves da FINAME no 
sentido do financiamento da compra e ven-
da de tratores e implementos agricolas di-
versos, assim como de equipamentos para 
transformagao industrial de diversas mate-
rias-primas de origem agricola. 

Cabe mencionar, por outro lado, ter o 
Banco concedido, no exercicio, financiamen-
tos de interesse de atividades vinculadas ao 
setor agricola, destacando-se o apoio dado 
ao projeto da PETROBRAS de implantagao 
de uma fabrica de fertilizantes nitrogena-
dos na Bahia, bem como na instalagao de 
novas fabricas de manufaturas de juta na 
AmazOnia. 
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E — ENSINO E PESQUISAS TECNICO-
CIENT/FICAS — (FUNTEC) 

O ano de 1967 assinalou, em definitivo, o 
exito da iniciativa adotada pelo BNDE em 
1964, instituindo o Fundo de Desenvolvi-
vimento Tecnico-Cientifico (FUNTEC). 

Constituido de recursos prOprios do Ban-
co, o FUNTEC foi incumbido de dar am-
plitude a agao financiadora da Entidade nos 
campos do ensino tecnico e da pesquisa tec-
nolOgica, propiciando condigOes no sentido 
da eliminacao progressiva da escassez de 
teenicos altamente qualificados e de promo-
ver pesquisas tecnico-cientificas indispen-
saveis ao desenvolvimento e aperfeicoamen- 

to de processos e teenicas de producao no 
Pais. Em 1967, atraves de atos normativos 
expedidos pela Administracao do Banco, o 
campo de acao do FUNTEC foi significati-
vamente ampliado tanto no que se refere a 
ensino, quanto a pesquisas. 

No exercicio findo foi registrado urn re-
corde das postulac5es de colaboracao finan-
ceira a conta do FUNTEC — cerca de 
NCr$ 100 milhOes — bem assim de apro-
vacao de operacOes, em manner° de 17 e to-
talizando NCr$ 43,7 milh5es, contra apenas 
NCr$ 3,5 milhOes no ano de 1966. 

0 quadro abaixo permite confrontar as 
atividades desenvolvidas pelo FUNTEC 
desde sua instituicao. 

Operaciies Aprovadas a Conta do FUNTEC (NCr$ mil) 

 

Finalidades 

1964 1965 1966 1967 

TOTAL 	  132,9 1.012,1 3.516,7 43.736,7 

PROGRAMAS DE ENSINO 	  132,9 855,1 2.319,7 35.639,2 
— Pos-Graduagao 	  132,9 855,1 1.980,9 34.926,4 
— Cursos de extensao e ensino de nivel me-

dio 	  — — 338,8 712,8 

PROGRAMAS DE PESQUISAS 	  — 157,0 1.160,7 8.097,5 

FLAB. DE NORMAS TECNICAS 	  — — 36,3 — 

Sao relacionados abaixo os beneficiarios 
e respectivas finalidades das operagOes apro-
vadas em 1967 a conta do FUNTEC: 

Cursos de Pos-Graduacao 

— Maternatica — Instituto de Materna-
tica Pura e Aplicada do Conselho Nacio-
nal de Pesquisas. 

— Fisica — Centro Brasileiro de Pesqui-
sas Fisicas. 

- Engenharia — Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. 

— Fisica, em nivel de mestrado — Fa-
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
USP. 

— Programa qiiinqiienal em ciencias bi-
sicas (Fisica, Quimica Matematica) cien-
cias aplicadas (Engenharia Civil, Mecanica, 
Eletrica e Industrial) e pesquisas no campo 
das telecomunicacoes — Pontificia Univer-
sidade Catelica do Rio de Janeiro. 

—Bioquimica em nivel de mestrado 
Faculdade de Medicina e Veterinaria da 

USP. 

— Desenvolvimento e Planejamento Re-
gional — Universidade de Minas Gerais — 
IDEPLAR. 

— Engenharia (varios ramos) — piano 
qiiinqiienal — Coordenacao dos Programas 
de P6s-Graduacao em Engenharia da UFRJ. 

Cursos Diversos 

- Preparagao de administradores para 
pequenas e medias empresas — Centro das 
Indiastrias do Estado de Sao Paulo. 

— Engenharia Operational — Escola Tec-
nica Federal "Celso Suckow da Fonseca". 

— Preparacao de tecnicos em assistencia 
As pequenas e medias empresas industriais 
— Faculdade de Ciencias EconOmicas e 
Administrativas da USP. 

Pesquisas Tecnologicas 

Pesquisas no eampo da fisica pura —
Instituto de Fisica Teerica de Sao Paulo. 

— Pesquisas agronomicas corn o feijoeiro 
a serem conduzidas pelo Instituto Agrono- 
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mico de Campinas — Secretaria de Agricul-
tura de Sao Paulo. 

— Pesquisa no campo da separagao de 
gases por permeagao de membrana de plas-
tico — Coordenacao dos Programas de P6s-
Graduacao em Engenharia da UFRJ. 

— Pesquisa objetivando modificagOes em 
motores de dois tempos — Mecanica Car-
neiro Bessa S.A. 

— Pesquisa para a obtengao de materias-
primas para a indastria quimica a partir 
de xisto piro-betuminoso — Instituto de 
Quimica da UFRJ. 

— Pesquisas para desenvolvimento da 
tecnica de ultra-som — LaboratOrio de 
Acastica e Sanica Sociedade Civil Ltda. 

— Prosseguimento de pesquisas no cam-
po das telecomunicagOes e das ciencias dos 
materials — Pontificia Universidade Cat6- 
lica do Rio de Janeiro. 

F — ESTUDOS DE PROJETOS E 
PROGRAMAS (FINEP) 

Ampliando antigos propOsitos concebidos 
pelo BNDE, no sentido da instituigao de um 
Fundo especifico destinado a atender ao 
custeio da realizagao de estudos de proje-
tos e programas de desenvolvimento econ8- 
mico — Resolugao n.° 149/64, de 1964, do 
Conselho de Administragao do Banco — o 
Govern() Federal, pelo Decreto n. 0  55.820, 
de marco de 1965, houve por bem criar o 
Fundo de Financiamento de Estudos de 
Projetos e Programas — FINEP, constituido 
em conta grafica no BNDE e tendo a Enti-
dade como Agente Financeiro de suas ope-
ragOes, ficando a orientagao dos recursos 
afeta a uma Junta Coordenadora formada 
junto ao MINIPLAN. 

Feb° Decreto-Lei n.° 298, de 28 de feve-
reiro de 1967, e legislagao complementar, foi 
criada, sob forma de empresa pablica vin-
culada ao MINIPLAN e sucedendo o Fundo, 
a Financiadora de Estudos e Projetos S.A. 
— FINEP, corn a participagao do Banco na 
sua aodministragao superior. 0 Govern° 
designou o BNDE como principal Agente 
Financeiro da nova empresa, firmando-se 
urn convenio corn o Banco Central, atra-
ves do qual foi colocada a disposigao do 
Banco a importancia equivalente a US$... 
4 milhOes, originarios de urn contrato assi-
nado pelo Governo Federal, no montante  

de US$ 5 milhaes e destinado a aplicagOes 
em emprestimos a entidades pablicas e pri-
vadas. 

Face as modificagOes havidas na estru-
tura organizacional e operacional da FINEP, 
samente no segundo semestre de 1967 tor-
nou-se possivel ao Banco aprovar as pri-
meiras operagOes dentro da nova sistema-
tica adotada, tendo sido autorizados 6 fi-
nanciamentos, no montante global de NCr$... 
2.243 mil, contra 21 operacOes e NCr$... 
975,7 mil, aprovadas em 1966. 

As operagoes aprovadas no exercicio fin-
do destinaram-se ao financiamento da rea-
lizagao dos seguintes trabalhos: 

— viabilidade econOmico-financeira e pre-
projeto tecnico da ponte Rio/Niter6i (De-
partamento Nacional de Estradas de Roda-
gem); 

— estudo de viabilidade para instalagao 
de indastria ceramica no Municipio de 
Morro da Fumaga, em Santa Catarina (Ce-
ramica Santa Barbara); 

— viabilidade de instalagao de indastria 
de bananas no Estado do Rio de Janeiro 
(CATLANDI — Cia. Atlantica de Investi-
mentos, Credito e Financiamento); 

— pre-estudo para construgao de uma 
barragem para irrigagao de 300 hectares, 
para cultivo de arroz e produgao de ener-
gia, bem assim para construgao de galpOes 
de arrnazenamento (Agro-Pecuaria Estancia 
do Capao, do Rio Grande do Sul); 

— estudo da viabilidade para a implanta-
gao de uma indastria de tubos de ago corn 
costura em Salvador, BA (TUPERBA 

Tubos e Perfilados da Bahia Ltda.); 

— estudos para a implantagao de urn 
centro de abastecimento em Salvador, BA 
(CASEMBA — Cia. de Alimentagao, Se-
mentes e Mercados da Bahia). 

DISTRIBUIcA0 GEOGRAFICA DA 
COLABORACAO APROVADA EM 1967 

O quadro a seguir registra composigao 
geografica dos montantes correspondentes 
as operagOes aprovadas pelo BNDE em 
1966 e 1967, segundo as Regioes geo-econO-
micas do Pais. 

Observa-se que as areas mais desenvol-
vidas do Pais mantiveram, no exercicio fin-
do, posicao de preponderancia na assisten- 
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Colaboraglio Financeira Aprovada 

Prest. de aval 
(Eq. em US$ mil) 

Em Moeda Nacional 
(NCr$ mil) 

Regiiies Geo-Econdmicas 

Norte 	  
Nordeste 	  
Sudeste 	  
Sul 	  
Centro-Oeste 	  
Inter-regional e n.e. (*) 	  

BRASIL 	  

1966 1967 1966 1967 

5.588,6 3.130,4 1.328 
45.196,7 49.230,0 1.350 

376.479,9 498.914,7 8.869 7.635 
72 . 565,7 175.649,4 7.358 1.614 
30.380,9 25.762,3 1.170 

1 . 042,0 26.691 32.695 

531.253,8 752.686,8 44.268 44.442 

(*) Inter-regional: transporte aereo. 

cia financeira proporcionada pelo Banco, 
corn uma participacao de 89% no valor 
global dos creditos em moeda nacional e 
e 21% das operagOes de prestacao de ga-
rantia (das quais 76% referiram-se a ope-
racoes de importag6es de aeronaves e seus 
sobressalentes). 

Relativamente as operagOes em moeda 
nacional, o Estado de sao Paulo ainda man-
tern lideranga na obtencao de colaboracao 
financeira do Banco, corn uma participacao 
de 38%, seguindo-se os Estados do Rio 
Grande do Sul, corn 21%, Minas Gerais, 
corn 17%, Guanabara, com 9%, e Bahia, 
corn 5%, cabendo os 10% restantes aos de-
mais Estados. 

Corn respeito as diferentes modalidades 
operacionais em moeda nacional, devem ser 
destacados os seguintes aspectos quanto a 
distribuigao geografica da colaboracao apro-
vada em 1967: 

Emprestimos convencionais e adiantamen-
tos por conta de participacio societaria — a 
Regiao Sudeste participou com 59% do 
montante total dessas operagOes, sobressain-
do-se sao Paulo com 34% e Minas Gerais 
corn 21%, como decorrencia, principal-
mente, dos aportes de recursos a COSIPA 
e USIMINAS; o Rio Grande do Sul teve 
sua participacao elevada para 29% do to-
tal, sobressaindo-se o financiamento de 
NCr$ 144,5 milh6es atribuido ao projeto da 
Usina Passo Real (CFFE) 

FUNTEC — participacao majoritaria da 
Guanabara — 83% dos creditos aprovados 
— seguindo-se o Estado de Sao Paulo 
(16,9%) e Minas Gerais (apenas 0,3%). 

FUNDEPRO — A Regiao Sul absorve 
65% dos financiamentos outorgados no exer-
cicio (43% para Santa Catarina e 22% 
para o Rio Grande do Sul), figurando, e 
seguida, os Estados de Sao Paulo (19% do 
total), Guanabara (7%), Ceara (5%), Minas 
Gerais e Bahia. 

FIPEME — 77% dos creditos aprovados 
concentraram-se na Regiao Sudeste, corn 
acentuada participacao de Sao Paulo (59%), 
Minas Gerais (12%) e Guanabara (6%). 
A Regiao Sul teve uma participacao de 20% 
no valor global aprovado, sendo ainda de 
salientar as operagOes de repasse em favor 
dos Estados da Bahia e Amazonas. 

FINEP — 0 Sudeste absorveu 87% dos 
creditos aprovados, restando apenas 13% 
para as RegiOes Nordeste e Sul. 

FINAME — A Regiao Sudeste recebi  
78% dos financiamentos concedidos pe 
FINAME, destacando-se sao Paulo (co 
49%) e Guanabara (corn 20%). Para a Re 
giao Sul foram atribuidos 11% das opera-
gOes aprovadas e para a Regiao Norde 
10%. 0 montante aprovado em favor 
demais areas foi de pequena expressao. 
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Regioes 
Total 

Valor Global das Operagoes em Moeda Nacional Aprovadas — 1952/1967 (NCr$ mil) 

Transporte 
Energia 
Eletrica 	Siderurgia 

IndOstria 

Outras 
trials (a) 

Fundos 
Indus- 	I Subtotal 

Agropecua- 
ria e Seto- 	Ermine e 
res Comple- 	Pesquisas 

mentares 	(b) 

Repasses 
A Bcos. de 
desenvol-

vimento (c) 

Estudos 
de Pro- 
ietos (d) 

Segundo os Setores de Atividade Econamica Beneficiados 

Regioes Geo-Economicas 

16.473,4 
118.691,9 

1.409.117,0 
271.026,2 
75.685,4 
9.741,2 

1.636.054,7 
254.939,2 

9.741,2 

1.900.735,1 

Regi6es Geo-Econbmicas 

Norte  	36.292,0 
Nordeste   	279.046,6 
Sudeste 	  4.119.299,5 
Sul  	580.711,2 
Centro-Oeste  	194.007,9 
Inter-Regional e n.e 	21.871,7 

Regities da Lei 2973/56 

871,1 
11.238,1 
2.296,5 

660,2 
355,7 

13.534,6 
1.531,3 

355,7 

15.421,6 

41.707,3 
514.976,9 
148.523,0 
35.686,0 
7.271,5 

I — TOTAIS A PRECOS CORRENTES 

 

	

8.286,0 	432,0 

	

84.029,0 	20.815,3 

	

70.717,3 	268.379,3 

	

15.607,3 	42.020,6 

	

1.250,0 	3.504,2 
— 1.291,5 

8.718,0 
104.844,3 

1.241.689,8 
60.971,9 
4.754,2 
1.291,5 

902.593,2 
3.344,0 

   

    

	

863.976,2 	86.324,6 	308.920,6 	1.259.221,4 

	

41.961,0 	93.565,0 	26.230,8 	161.756,8 

	

1.291,5 	1.291,5 

	

905.937,2 	179.889,6 	336.442,9 1.422.269,7 

II — TOTAIS A PRECOS DE 1967 

-- 	14.951,2 	538,8 
-- 	135.732,5 	23.921,9 

	

1.939.764,7 	475.191,2 	315.592,5 

	

6.511,1 	26.994,3 	49.169,5 
— 2.241,4 	3.901,1 
— -- 	 1.743,5 

— 7.110,0 	170,2 
— 8.405,0 	421,3 

43.393,4 	38.690,0 	2.511,4 
— 22.050,0 	 35,6 
— 1.000,0 

7.910,0 	— 	 184,0 

48.398,4 	60.740,0 	2.547,0 
— 16.515,0 	591,5 

7.910,0 	— 	 184,0 

56.308,4 	77.255,0 	3.322,5 

— — 	10.680,6 	215,3 

	

11.157,7 	— 	11.975,6 	465,9 

	

36.422,0 	50.062,1 , 	45.130,3 	2.658,0 

	

28.757,3 	
— 	

32.275,7 	 39,3 

— 

	

6.297,2 	 1.239,4 	— 
— 12.617,3 	— 	 239,4 

242.325,6 
72.367,3 

314.692,9 

475,2 
3.307,5 

61.473,6 
181.450,2 
67.986,4 

9.906,1 
54.085,7 

739.501,8 
288.441,0 
144.642,8 

Norte 	  
Nordeste 	  
Sudeste 	  
Sul 	  
Centro-Oeste 	 

	

Inter-Regional e n.e 	 

Regioes da Lei 2973/56 

Regiao I 	  
Regiao II 
Inter-Regional e n.e. 

BRASIL 

15.490,0 
159.654,4 

2.730.548,4 
82.674,9 
6.142,5 
1.743,5 

11.465,0 

9.287,7 
2.177,3 

842,7 
5.115,7 
4.222,0 
1.284,6 

Regiao I 	  
Regiao II 
Inter-Regional e n.e. 

BRASIL 	 

4.619.922,4 
589.435,0 
21.871,5 

5.231.228,9 

663.500,2 
77.393,2 
7.271,3 

748.164,7 

1.027.942,8 
208.634,6 

1.236.577,4 

	

1.833.390,9 	537.185,4 	362.967,4 

	

112.884,9 	117.925,2 	30.156,4 
1.743,5 

	

1.946.275,8 	655.110,6 	394.867,3 

2.733.543,7 
260.966,5 

1.743,5 

2.996.253,7 

64.770,3 
17.863,9 

82.634,2 

	

50.062,1 	77.406,0 	2.697,3 

	

23.895,6 	681,2 

	

12.617,3 	__ 	 239,4 

	

62.679,4 	101.301,6 	3.617,9 

COMPOSIcA0 DAS OPERACOES DE CREDITO EM MOEDA NACIONAL 
APROVADAS PELO BNDE NO PERIODO DE 1952/1967 

SEGUNDO AS REGIOES E ATIVIDADES ECONOMICAS BENEFICIADAS 

(a) Inclui as operagoes a conta da FINAME (NCr$ 227.297,1 mil), do FIPEME (NCr$ 107.904,5 mil) excluidos os repasses de recursos a bancos de desen-
volvimento, totalizando NCr$ 63.155,0 mil e do FUNDEPRO (NCr$ 1.241,3 mil) considerando todos os valores a pregos correntes. 

(b) Operagoes a conta do FUNTEC e repasse a CAPES, em 1965, de financiamento concedido pelo BID (NCr$ 7.910,0 mil). 
(c) Repasse de recursos do FRE, AcOrdos AID/BNDE e FIPEME em beneficio de bancos regionais e estaduais de desenvolvimento. 
(d) Operagoes a conta da FINEP. 

Observacao: — A Regiao I inclui as Regioes Sudeste (menos o Espirito Santo) e Sul, enquanto a Regiao II abrange as Regioes Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, mais o Espirito Santo. 



Energia 
Eletrica 

Anos 
Total 

Outros 

Valtir das Operagges em Moeda Nacional Aprovadas, Segundo as Atividades EconOmicas Beneficiadas 

Transporte 
e Comu- 
nicagOes Siderurgia 

Ind(Istria 

Fundos 
Indus- 	Subtotal 

triais (a) 

Agropecua-
ria e Seto-
res Comple-

mentares 

Ensino e 
Pesquisas 

(b) 

Re passes 
A Bcos. de 
desenvol-

vimento (c) 

Elaboracao 
de Pro- 
jetos (d) 

EVOLUCAO DAS OPERACOES DE CREDITO EM MOEDA NACIONAL 
APROVADAS PELO BNDE, SEGUNDO AS ATIVIDADES 

ECONOMICAS BENEFICIADAS - 1952/1967 

I - A PRECOS CORRENTES 

1952 1.181,0 1.181,0 
1953 1.485,7 856,9 371,8 230,0 230,0 27,0 
1954 2.997,9 2.310,0 407,7 25,0 208,3 233,3 46,9 
1955 2.592,6 1.107,0 1.333,9 24,0 171,7 195,7 46,0 
1956 6.722,8 4.882,8 660,8 44,0 846,2 890,2 289,0 
1957 8.700,8 1.629,6 4.649,1 590,0 1.554,0 2.144,0 278,1 
1958 12.323,4 5.548,8 4.039,0 2.384,7 6.423,7 350,9 
1959 10.816,4 1.925,6 3.583,9 709,2 4.454,7 5.163,9 143,0 
1960 14.913,1 646,7 1.366,6 11.040,0 1.805,3 12.845,3 53,5 
1961 25.473,3 222,0 15.523,8 5.471,0 3.485,5 8.956,5 771,0 
1962 26.196,1 6.097,1 16.077,0 2.916,0 18.993,0 1.106,0 
1963 43.722,3 600,0 2.115,7 35.391,0 2.730,0 38.121,0 785,6 2.100,0 
1964 103.641,0 21.109,3 74.240,5 7.563,3 81.803,8 595,0 132,9 
1965 356.029,1 150,0 3.927,2 243.316,5 29.404,1 48.942,2 321.662,8 1.723,0 8.922,1 19.540,0 104,0 
1966 531.253,8 64.297,2 242.016,0 76.815,8 123.382,4 441.214,2 3.550,0 3.516,7 17.700,0 975,7 
1967 752.686,8 183.700,0 272.954,0 45.320,0 165.118,3 483.392,3 1.700,0 43.736,7 37.915,0 2.242,8 

1952/1967 1.900.735,1 15.421,6 314.692,9 905.937,2 179.889,6 336.442,9 1.422.269,7 11.465,0 56.308,4 77.255,0 3.322,5 

II - A PRECOS DE 1967 

1952 117.622,9 117.622,9 
1953 132.325,1 76.211,8 33.256,0 20.456,0 20.456,0 2.401,3 
1954 194.327,0 149.634,9 26.521,7 1.639,4 13.493,0 15.132,4 3.038,0 
1955 136.053,1 52.133,4 71.530,4 1.229,6 8.801,7 10.031,3 2.358,0 
1956 292.679,5 211.840,3 29.656,7 1.931,8 36.712,4 8.644,2 12.538,3 
1957 364.873,1 68.334,0 194.681,1 25.032,5 65.163,9 90.196,4 11.661,6 
1958 405.374,6 183.615,3 133.957,5 76.539,3 210.496,8 11.262,5 
1959 241.349,8 42.047,4 82.895,6 16.011,6 97.272,8 113.284,4 3.122,4 
1960 306.432,6 12.968,9 28.288,6 227.898,7 36.203,5 264.102,2 1.072,9 
1961 368.251,4 3.170,2 224.241,3 80.057,1 49.772,9 129.830,0 11.009,9 
1962 211.565,1 51.520,5 127.667,5 23.473,8 151.141,3 8.903,3 
1963 213.146,9 2.894,4 10.525,6 172.637,3 13.169,5 185.806,8 3.789,7 10.130,4 
1964 291.402,2 60.604,8 208.096,1 20.708,3 228.804,4 1.629,1 363,9 
1965 545.781,9 228,7 6.393,5 373.490,8 44.841,2 74.636,8 492.968,8 2.627,6 13.606,2 29.798,5 158,6 
1966 657.356,9 82.171,8 299.857,8 94.022,5 149.796,1 543.676,4 4.345,2 4.304,4 21.664,8 1.194,3 
1967 752.686,8 183.700,0 272.954,0 45.320,0 165.118,3 483.392,3 1.760,0 43.736,7 37.915,0 2.242,8 

1952/1967 5.231.228,9 737.086,9 1.269.602,9 1 ..942 . 461,7 645.950,8 389.551,2 2.977.963,7 81.459,8 62.011,2 99.508,7 3.595,7 

(a) Inclui as operagoes a conta da 
volvimento, totalizando NCr$ 63. 
NCr$ 336.442,9 mil. 

(b) OperagOes a conta do FUNTEC 

(c) Repasse de recursos do FRE, 
(d) Operagoes a conta da FINEP.  

FINAME (NCr$ 227.297,1 mil), do FIPEME (NCr$ 107.904,5 mil) excluidos os repasses de recursos a bancos de desen-
155,0 mil e do FUNDEPRO (NCr$ 1.241,3 mil) considerados estes valOres a pregos correntes, no montante global de 

e repasse a CAPES, em 1965, de financiamento concedido pelo BID (NCr$ 7.910,0 mil). 

Acordos AID/BNDE e FIPEME em beneficio de bancos regionais e estaduais de desenvolvimento. 



Anos e Regloes 

  

Valor das Operacees de Prestaceo de Aval (Equivalencia em US$ mil) 

    

Segundo os Setores de Atividade EconOmica 

Siderurgia 

Indestrias 'Micas 

Outran Subtotal 

Agropecuaria 
e Setores 

Complemen- 
tares 

Total 
Transportes 

Energia 
Eletrica 

OPERAgOES DE PRESTAgA0 DE AVAL APROVADOS PELO BNDE - 1952/1967 

I 	-- SEGUNDO 	0 ANO DE APROVACAO 

1952 	  
1953  	2.178 2.178 2.178 
1954  	7.133 293 6.840 
1955 	  20.672 3.907 13.537 3.288 3.288 
1956 	  48.954 19.543 22.548 2.734 2.734 4.129 
1957 	  89.865 22.063 39.077 6.470 16.682 23.152 5.573 
1958 	  209.983 39.897 2.255 155.797 10.829 166.626 1.205 
1959 	  163.011 1.922 23.924 124.849 11.781 136.630 535 
1960 	  50.169 33.925 4.535 3.871 6.751 10.622 1.087 
1961 	  62.836 34.167 28.370 299 28.669 
1962 	  67.533 43.846 3.293 20.333 20.333 61 
1963 	  10.755 4.307 4.427 2.000 6.427 21 
1964 	  2.481 2.077 404 404 
1965 	  55.423 	12.693 2.394 39.061 1.275 40.336 
1966 	  44.268 26.608 2.228 2.200 13.232 15.432 
1967 	  44.442 38.428 1.614 989 3.277 4.266 	 134 

1952/1967 	  879.703 	243.125 162.796 368.212 	92.825 461.037 	 12.745 

II 	- 	 SEGUNDO 	A 	LOCAL! AGA° 	DOS 	BENEFICIARIOS 	(Totals 	1952/1967) 

Regiiies Geo-economicas 

Norte 	  1.616 1.616 1.616 
Nordeste 	  57.212 1.431 32.010 21.735 21.735 2.035 

Sudeste 	  523.316 33.971 62.999 368.313 57.364 425.677 699 

Sul 82.720 6.172 60.937 358 5.213 5.571 10.040 

Centro-Oeste 	  9.975 2.038 6.767 1.170 1.170 
Inter-regional (*) 	 204.864 199.513 83 5.268 5.268 

(*) Inclui avais a projetos de navegacho aerea, marItima, do DNER e SENAI. 



RECURSOS FINANCEIROS 

No exercicio de 1967 a composicao dos 
recursos do BNDE voltou a sofrer relevan-
tes modificagOes, ao mesmo tempo em que 
foram diversificadas as fontes. 

Conforme pode ser apreciado em Exposi-
gOes do Banco relativas a anos anteriores, 
ate 1964 era atribuido ao BNDE o produto 
resultante da cobranga de urn adicional sabre 
o Impasto de Renda em percentual variavel 
segundo o nivel de tributacao. Corn o 
advento da Lei n.0  4.506/64 e a partir de 
janeiro de 1965, esse adicional foi substituido 
por uma quota fixa de 20% sabre aquele 
mesmo impost°, modalidade esta que per-
durou por todo o bienio 1965/1966. 

Em 21 de novembro de 1966, corn a de-
terminagao expressa de vigorar, exclusiva-
mente, no exercicio de 1967, foi baixado o 
Decreto-Lei n. 0  62, que restaurou a antiga 
forma de captagao de recursos - o adicio-
nal sabre o Impasto de Renda - cobrado, 
agora, em taxa imica de 10% incidente sa-
bre o lucro das pessoas juridicas, em sua 
totalidade, e sabre a renda das pessoas fi-
sicas, a partir de NCr$ 1.000,00. De outra 
parte, a Emenda Constitutional n. 0  18 reti-
rou o Impost° do Selo do quadro da Receita 
Orgamentaria da Uniao, criou o ImpOsto 
sabre TransagOes Financeiras e possibilitou 
a forma*, de Reservas Monetarias. Parte 
desta Reserva foi destinada ao BNDE, ha-
vendo sido transferidos dessa origem, em 
1967, NCr$ 149,6 milhiies. 

0 volume global de recursos canalizados 
para o BNDE, em 1967, totalizou NCr$  
1.090,8 milhoes, sendo 54% de aplicagao 
direta pela Entidade e o restante corres-
pondente a depOsitos de terceiros, cuja mo-
vimentagao a autorizada por outros Orgaos 
da Administragao Federal (inclusive   
FINAME). Registre-se que, dentre os re-
cursos de aplicacao direta pelo Banco, ape-
nas foram de origem estrangeira e se  

destinaram, em sua quase totalidade, ao 
Programa de Financiamento a Pequena e 
Media Empresas atraves do FIPEME. Em 
relagao aos recursos prOprios, 30% couberam 
a Reserva Monetaria e 28% foram proveni-
entes do adicional sabre o ImpOsto de 
Renda. 

A composigao dos recursos do Banco, em 
1967, pode ser assim resumida segundo os 
principais itens: 

NCr$ milhoes 
Saldo em 31-12-66  	42,0 
Recursos Proprios: 1/  	499,7 

Reserva Monetaria  	149,6 
10% s/Imposto de Renda  	141,7 
Retorno de Financiamento  	56,6 
Saldo Operational 2/  	41,9 
Outros Recursos Proprios 3/ 	 109,9 

Recursos Especiais:  	267,7 
Do FIPEME  	38,4 
Do FINAME  	216,7 
Outros  	12,6 

Recursos Vinculados  	281,4 
Total 	  1 . 090,8 

Em termos de pregos constantes, os recur-
sos reais do BNDE evoluiram, no ultimo 
trienio, conforme os dados abaixo (em NCr$ 
milhoes de 1967): 

1965 1966 1967 

Recursos proprios 	 348,5 347,0 499,7 
De origem fiscal e/ou go- 
vernamental 	  212,1 257,7 291,3 
Outros 	  136,4 89,3 208,4 

Recursos Especiais 	 180 , 9 123,7 267,7 
Recursos Vinculados 	 439,8 415,1 281,4 

Subtotal 	  969,2 885,8 1.048,8 
Saldo do Periodo Anterior 12,2 72,0 42,0 

TOTAL 981,4 957,8 1.090,8 

1/ Exclusive incremento de depositos. 
2/ Corresponde a diferenga entre a receita e des-

pesa operacional. 
3/ Dos quaffs arca de 90% compreendem reembolso 

de avais honrados e recoihimentos devidos do 
Imposto de Renda (Lei n.0  4.506/64). 

66 	 REVISTA DO BNDE 



RECURSOS MOBILIZADOS PELO BNDE, SEGUNDO AS PRINCIPAIS FONTES - 1952/1967 

(em NCr$ mil, correntes) 

Anos 

Capital 	e 
Reservas 

1/ 

Fundo do Reaparelhamento 

Recursos de 
Origem 

Tributaria 	 Outros 

2/ 

EconOmico 

Total 

Ac8rdos de 
Emprestimo 
AID/BNDE 

Ret6rno de 
Capital 

Aplicado 

Recursos 
Extraor- 
din3rios 

Total 	Geral 

1952/1959 4.552 17.374 	 1.705 19.079 8.037 1.219 32.887 

1960 4.234 10.191 	 510 10.701 3.125 347 18.407 

1961 7.472 19.695 559 20.254 3.611 1.399 32.736 

1962 11.526 20.120 890 21.010 1.888 1.827 8.600 44.851 

1963 16.009 29.715 1.046 30.761 2.000 2.877 16.299 67.946 

1964 28.953 47.181 2.591 49.772 7.350 6.006 70.128 162.209 

1965 89.890 94.249 3.889 98.138 36.595 30 433 66.916 321_972 

1966 130.418(') 210.480 7.710 218.190 9.950 37.482 86.200(*) 482.240(*) 

1967 194.379 	i 316.039 1.833 317.872 1.870 56.571 267.700 838.392 

1952'1967 487.433 765.044 20.733 785.777 	3 74.426 138.161 4 515.843 2.001.640 

1/ Inclusive remuneracao do capital aplicado pela Uniao em Sociedades de Economia Mista (Art. 10 da Lei n. 0  2.973/56). 

2/ Inclui 20% do Impost° de Renda da Lei 4.506/64, Adicional das Leis 1.628 /52 e 2.973/56 e do Decreto-Lei n. 0  62/66, e a Reserva Monetaria, 

3/ Inclusive Recursos de Contrapartida (AID/BNDE/Banco Central) no montante de NCr$ 7,2 milhoes. Do total nao foram utilizados pelo BNDE NCr$ 5,6 
milhoes, anteriormente depositados no Banco e, em 1962, devolvidos a AID, como decorrencia da Troca de Notas de 26-2-62. 

4/ Valor correspondente as seguintes parcelas transferidas pelo Tesouro Nacional: NCr$ 8,6 milhoes a discriminar; NCr$ 8,8 milhoes relativos ao credit() 
obtido no EXIMBANK do Japao para repasse ao Govern° do Estado de Minas Gerais como participagao deste no capital da USIMINAS; NCr$ 16,5 mi-
lhOes por conta da arrecadagao do Adicional do Impost° de Renda. 0 exercicio de 1965 inclui NCr$ 12 milhoes de adiantamentos do Tesouro Nacio-
nal a regularizar e os recursos do FIPEME, FINAME e FINEP. Os exercicios de 1966 e 1967 incluem os recursos do FIPEME, FINAME e FINEP. 

NOTA: - Este quadro nao inclui os recursos vinculados. 

(*) Valeres retificados. 
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