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AC,A0 FINANCIADORA DO BNDE EM 1965 

1. INTRODUcA0 

A analise das atividades desenvolvidas 
pelo BANCO NACIONAL DO DESEN-
VOLVIMENTO ECONOMICO no exercicio 
de 1965 permite destacar dois aspectos mar-
cantes na atuagao da Entidade: sensivel di-
namizacao da sua egg° financiadora e ma-
nutenck de sua conclicao de principal agen-
te do Govern Federal responsavel pelo 
desenvolvimento dos setores estrategicos da 
economia brasileira. 

Corn efeito, o ano de 1965 registrou 
aprecifivel dinamizacao das atividades do 
BNDE, como resultado da conjugagao de 
diversos fat8res, dentre os quais cabe des-
tacar os seguintes: 

a) execucio de programas especificos 
destinados a atender a atividades 
fundamentais ao crescimento econ8- 
mico do Pais, atraves da operagio 
de Fundos recentemente instituidos 
pelo proprio Banco ou postos sob 
sua administragao, como sejam o 
"Fundo de Desenvolvimento Tecni-
co-Cientifico (FUNTEC)", o "Pro-
grama de Financiamento as Peque-
nas e Medias Empresas (FIPEME)", 
o "Fundo de Financiamento para 
Aquisicao de Miquinas e Equipa-
mentos Industriais (FINAME)" e o 
"Fundo de Financiamento de Estu-
dos de P r o j e t o s e Programas 
(FINEP)"; 

b) maior flexibilidade dada a aplicagao 
dos recursos oriundos dos AcOrdos 
de Emprestimo AID/BNDE (AcOr-
dos do Trigo); 

c) ampliagao das atividades do Banco 
em beneficio do desenvolvimento re-
gional do Pais, seja atraves de me-
lhor entrosamento corn os organis-
mos regionais e estaduais de desen-
volvimento na busca de oportunida-
des para investimentos, seja median-
te o fortalecimento da capacidade de 
investir das organizagoes bancarias 
de fomento, regionais e estaduais, 
corn a intensificagao da politica de 
repasse de recursos, iniciada em 
1964; 

d) adogio de metodos de trabalho mais 
eficientes pelos Oraos de direggo e 
de execucao do Banco; 

e) realizagao de estudos e pesquisas de 
natureza varia e entrosamento corn 
outros Orgios governamentais, enti-
dades privadas e organismos inter-
nacionais e estrangeiros, corn a fina-
lidade de ampliar a faixa de atuagao 
do BNDE em favor do desenvolvi-
mento das atividades basicas do Pais. 

Na analise a seguir exposta das ativida-
des do Banco no exercicio undo sao focali-
zados os aspectos marcantes da atuacAo 
desenvolvida pela 

2. A DEMANDA DE RECURSOS 

O quadro a seguir registra a evoluggo 
da colaboragao financeira pleiteada ao 
BNDE desde a sua criagio, relativamente 
a operagOes em moeda nacional e a pedidos 
de aval a creditos externos: 
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Anos 
Em moeda 

nacional 
(Cr$ milhoes 

correntes) 

1952/1958 92.472,7 
1959 34.358,7 
1960 33.997,1 
1961 37.019,4 
1962 94.082,1 
1963 65.056,5 
1964 56.225,0 
1965 (*) 129.881,9 

1952/1965 543. 093,4 

Prestagao 
de aval 

(Equivalencia 
em US$ mil) 

1.012.561 
171.286 
107.739 
67.423 

209.635 
177.734 
90.904 

228.734 
2.066.016 

Colaboracao Financeira Solicitada 

(*) Exclusive operaciies do FINAME. 

O quadro a seguir confronta as cifras 
referentes ao exercicio findo com as do ano 
de 1964, por setores postulantes da colabo-
ragao financeira do Banco. 

Conforme se observa, o setor industrial 
respondeu por parcela substancial do au-
mento registrado nas solicitagoes de credit° 
feitas ao Banco no exercicio passado, o que 

explicado, em parte, pelo vulto dos pedi-
dos de financiamento encaminhados ao 
FIPEME. De outra parte, o crescimento 
observado em relacao ao setor de energia 
eletrica decorre, principalmente, do pedido 
relacionado corn o projeto da Usina Foz do 
Chopin, no Parana. 

No tocante as solicitacOes de prestagao 
de aval, observa-se que o montante corres-
pondente elevou-se sobremaneira em 1965, 
sendo a maior cifra registrada desde 1957. 
0 setor industrial a responsavel por 83% do 
valor global dos avais solicitados. 

Vistos do 'Angulo de localizacao geogra-
fica dos respectivos empreendimentos, os 
pedidos de colaboragao financeira encami- 

SETORES 

Colaboraciio Financeira Solicitada 

Em moeda nacional 
(Cr$ milhOes correntes) 

lirestacao de aval 
(Equivalencia em US$ mil) 

1964 1965 (*) 1964 1965 

TRANSPORTE. 	  16.000,0 5.799 
ENERGIA ELETRICA 	  4.755,0 34.000,0 39.878 
INDOSTRIA 	  37.594,3 73.186,8 25.275 190.935 

Siderurgia 	  14.755,0 8.700,0 17.201 2.500 
Quimica 	  5.765,4 28.027,0 404 44.659 
Outras 	  17. 073,9 36.459,8 7.670 143.776 

AGRICULTURA E SETORES COM- 
PLEMENTARES 	  11.501,7 2.812,1 21.041 2.000 

OUTROS. 	  2.374,0 3.883,0 4.710 30.000 
TOTAL 	  56.225,0 129.881,9 90.904 228.734 

(*) Exclusive operagoes do FINAME. 

nhados ao Banco se distribuiram da forma 
indicada no quadro adiante. 

O mesmo quadro evidencia a elevada 
participacao das areas mais desenvolvidas 
do Pais na postulagao da ajuda financeira 
do BNDE, o que explica, em contrapartida, 
sua maior participacao tambem nos mon-
tantes da colaboragao aprovada pela Enti-
dade. 

3. COLABORACAO FINANCEIRA 
APROVADA EM 1965 

O quadro a seguir mostra a evolugao da 
colaboragao financeira aprovada pelo BNDE,  

sob as diferentes modalidades corn que ope-
ra a Instituicao. 

Com o objetivo de tornar mais repre-
sentativas e homogeneas as cifras corres-
pondentes a ajuda dispensada pelo Banco 
em operagOes em moeda nacional, os mon-
tantes respectivos aparecem especificados 
em valOres correntes e reais, os illtimos a 
pregos de 1965 e calculados corn base em 
indices elaborados pelo Departamento Eco-
nomic° do Banco, a partir de dados origi-
nals da Fundagao Getialio Vargas. 

Conforme sera examinado adiante, con-
vem salientar que o montante dos creditos 
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Anos 
Em moeda nacional 

Cr$ milhoes) Prestageo 
de aval 

(equiv. em 
US$ mil) A precos 

correntes 
A precos de 

1965 

1.181,0 62.157,9 
1.485,7 67.531,8 2.178 
2.997,9 99.520,3 7.133 
2. 592,6 68.226,3 20.672 
6.722,8 149.417,7 48.954 
8.700,8 186.894,0 89.865 

12.323,4 206.195,2 209.983 
10 . 816,4 123.198,0 163.011 
14.912,1 160.318,7 50.169 
25.473,3 185.193,6 62.836 
26.196,1 108.844,0 67.533 
43.722,3 103.490,6 10.755 

103.641,0 134.773,6 2.481 
357.404,2 357.404,2 55.423 

618.169,6 2.013.165,9 790.993 

Colaboragio Financeira Aprovada 

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

1952/1965 

REGIOES 

Colaboragio Financeira Solicitada 

Em moeda nacional 
(Cr$ milhees correntes) 

Prestacio de aval 
(Equivalencia em US$ mil) 

1964 1965 1964 1965 

BRASIL 	56.225,0 129.881,9 90.904 228.734 

Regioes Geo-cconornicas 	  

Norte 	  9.650,0 5.850,0 2.461 
Nordeste 	  10.595,3 18.096,0 5.044 278 
Sudeste 	  28.687,4 65.148,9 18.739 141.657 
Sul 	  1.802,1 39.063,0 39.619 5.000 
Centro-Oeste 5.490,2 1.724,0 25.041 
Inter-regional 81.799 

Wee-es da Lei 2.973/56: 

Regiao I (*) 	  
Regiao II (**) 	  

30.482,5 
25.742,5 

104.211,9 
25.670,0 

58.358 
32.546 

146.657 
278 

Inter-regional 81.799 

(*) Regioes Sudeste (menos o Estado do Espirito Santo) e Sul. 
(**) Regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais o Estado do Espirito Santo. 

em moeda nacional aprovados em 1965 in-
dui Vedas as modalidades da atividade ope-
racional desenvolvida presentemente pelo 
BNDE, isto e, atividades tradicionais e no-
vas formas de atuacao resultantes da ges-
tio de diversos Fundos especificos postos 
sob a administragao do Banco. 

0 mesmo quadro revela expressivo cres-
cimento da colaboragao em moeda nacional  

aprovada nos tres ultimos exercicios, o que 
se explica pelo vulto dos investimentos rea-
lizados pelo Banco na execucao dos gran-
des projetos sideriirgicos sob sua responsa-
bilidade, acrescendo destacar, relativamente 
ao exercicio de 1965, a participagao das 
aplicagoes de recursos proporcionados a 
conta dos Fundos administrados pela Enti-
dade. 
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adiante distribuidas segundo as modalidades 
respectivas. 

Por sua vez, vistas do Angulo de sua 
distribuigao setorial, as operagoes de credit° 
aprovadas em 1965 assim se decompOem: 

Operagoes Aprovadas em 1965 

0 niunero total de operagOes de credit° 
aprovados pelo BNDE em 1965 somou 1.928, 

Niunero de Operagoes de Credit° 
Aprovadas em 1965 

ESPECIFICACAO 

Projetos 
novos 

Suplemen- 
tagetes 	(*) 

A — OPERAcOES EM MOEDA NACIONAL 	 1.893 18 

Fundo do Reaparelhamento Econenico: 

— Recursos do Impasto de Renda e Dep6- 
sitos Compulsorios 	  19 12 

— Inversoes das Cias. Seguradoras 	 1 3 

Fundos Especiais: 

— Acordos de Emprestimos AID/BNDE 28 3 
— FUNTEC 	  10 
— FIPE1VIE 	  34 
— FINEP 	  7 

FINAME 	  1.793 
— Repasse de creditos externos 	 1 

B — OPERAcOES DE PRESTAcA0 DE AVAL 	 10 7 

TOTAL 	  1.903 25 

Total 

1.911 

31 
4 

31 
10 
34 

7 
1.793 

1 

17 

1.928 

(*) SuplementagOes de recursos a projetos ji aprovados anteriormente. 

Nitmero de Operagoes de Credit() 
Aprovadas em 1965 

SETORES BENEFICIADOS 
Em moeda 

national 
Prestagito 
de aval 

Transporte e Comunicagoes 	  1 3 
Energia Eletrica 	  6 3 
Industrie (x) 	  1.863 11 
Agriculture e set. complementares 	  6 
Ensino e pesquisas tecnicas (xx) 	  11 
Repasse a bancos de desenvolvimento 	 24 

TOTAL 	  1.911 17 

(x) Inclusive operac5es a conta do FIPEIVIE, FINAME e 
(xx) Inclusive o repasse a CAPES de financiamento do BID. 

Total 

4 
9 

1.874 
6 

11 
24 

1.928 

Modalidades de Colaborapio 
0 quadro a seguir registra o desdobra-

mento dos creditos em moeda national 
aprovados em 1964 e 1965, segundo as di-
ferentes modalidades de colaboragao com 
que vem operando a Entidade. Num pri-
meiro grupo foram reunidas as modalidades  

tradicionais de operagao do Banco, a con 
do Fundo do Reaparelhamento Econtimico 
enquanto no grupamento seguinte for 
incluidas as modalidades operacionais em 
pregadas pelo Banco, mediante a movimen-
tagao de recursos destinados a program 
especificos sob sua responsabilidade. 
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MODALIDADES 

Colaboracao Financeira em 
Moeda Nacional Aprovada 

(Cr5 milhoes correntes) 

1964 1965 

— OPERACOES A CONTA DO FUNDO DE 
REAPARELHAMENTO ECONOMICO 	 

— Emprestimos Convencionais 	  
— Participagao 	Societaria e 	Operagoes 	de 

Underwriting 	  
— Adiantamentos de recursos 	  
— Inversoes diretas de empresas de seguro 

e 	capitalizaggio 	  
— FUNTEC 	  

— OPERAcoES A CONTA DE RECURSOS 
ESPECIAIS 	  

— AcOrdos de Emprestimo AID/BNDE 
— FUNAI 	  
— FIPENIE 	  
— FINEP 	  
— FINAME 	  
— Repasse de creditos externs (*) 	 

TOTAL 	  

43.293,0 247.555,8 

16.415,0 

5.645,0 
19.523,0 

1.577,1 
132,9 

60.348,0 

37.572,4 

99.353,7 
106.551,0 

3.066,6 
1.012,1 

109.848,4 

10.848,0 
49.500,0 

103.641,0 

34.004,1 
9.973,0 

16.150,7 
133,0 

41.677,6 
7.910,0 

357.404,2 

) Repasse a CAPES de credit° concedido pelo BID. 

Atividades Beneficiadas pela Colabora-
gio do BNDE 

A agregagao das operagoes aprovadas 
segundo os setores de atividade economica 
favorecidos pela atuagao do Banco oferece 
para 1964 e 1965 as resultados registrados 
na tabela adiante. 

Somados os valOres de 1965 aos montan-
tes das operagoes relativas aos exercicios 
anteriores, compiie-se a tabela a seguir, da 
qual, conforme já referido, foram excluidas 
as operagoes que, embora tivessem sido 
aprovadas pelo Banco, nao puderam ser for-
malizadas por motivos supervenientes. 

A analise da agao financiadora do BNDE, 
em 1965, fornece, ainda, as seguintes infor-
macOes adicionais a respeito dos setores de 
atividade econOmica beneficiados pela atua-
cao desenvolvida pelo Banco: 

A — TRANSPORTE 

Em 1965, nenhum niivo credito em moe-
da nacional foi aprovado pelo Banco em fa-
vor do setor de transporte. Ja em relagao 
a operagoes de prestacao de aval, cumpre 
salientar terem sido aprovadas duas opera-
goes de interesse da navegacao aerea, atra- 

ves das quais o Banco deu a sua garantia 
para que a empresa SADIA adquirisse na 
Inglaterra 5 aviOes Dart Herald-200 e res-
pectivas pecas e partes sobressalentes, e 
VARIG para que importasse pegas e partes 
sobressalentes para aeronaves a jato por 
ela exploradas. 

Ainda no setor de transporte, poderiam 
ser classificados os avais concedidos pelo 
Banco as empresas PROVIMI e IPEMA, 
destinados a garantir a aquisigao e impor-
tagan, financiada por estaleiro mexicano, de 
um total de 7 modernas embarcagOes para 
pesca a serem utilizadas na Amazonia e no 
Nordeste. 

Finalmente, o Banco aprovou novo aval 
de interesse da Administragao do Porto do 
Rio de Janeiro (APRJ), vinculado a im-
portagao de equipamentos para o Parque 
de Minerios e Carvio da Guanabara, em 
fase final de instalagao. 

B — ENERGIA ELETRICA 

Em relacao a esse setor basica as me-
didas adotadas pelo Govern no sentido de 
assegurar recursos de outras fontes para o 
financiamento dos programas de eletrificacan 
em curso no Pais tem permitido ao BNDE 
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Setores Beneficiados 

Colaboracao Financeira Aprovada 

Operaciies em moeda 
nacional 

(Cr$ milhoes, correntes) 

Prestacao 
(Equivalencia 

US$ 

1964 

de aval 
em 

mil) 

1964 1965 1965 

Transporte 	  
Energia Eletrica 	  
Indiistria . 	  

21.109,3 
81.803,8 

3.927,2 
272.720,6 

2.077 
404 

12.693 
2.394 

40.336 
Siderurgica 	  74.240,5 243.316,5 39.061 
Outras . 	  7.563,3 29.404,1 404 1.275 

Agriculture e set. complementares 	 595,0 1.723,0 243.316,5 
Estudos 	e 	Pesquisas 	Tecnico-Cientificas 

(FUNTEC) 	  132,9 1 . 012,1 
Pequenas e Medias Empresas (FIPEME) 1/ 	 7 . 950,7 
Estudos de Projetos e Programas (FINEP) 133,0 
Compra e Venda de Maquinas Equipamentos 

Industrials (FINAME) 	  41 . 677,6 
Repasse a Bancos de Desenvolvimento 2/ 	 20. 200,0 
Repasse de Creditos Externos 3/ 	  7.910,0 
Participagao na EMBRATEL 	  150,0 

TOTAL 	  103.641,0 357.404,2 2.481 55.423 

1/ — Exclusive as operag6es de repasse a Bancos de Desenvolvimento. 

2/ — Inclui os seguintes recursos: Cr$ 6.625,5 milhOes do FRE; Cr$ 5.374,5 mil/16es dos Acordos AID/B 
e Cr$ 8.200,0 milh6es do FIPEME. 

3/ — Repasse a CAPES do emprestimo concedido pelo BID para ensino e pesquisas. 

Total da Colaboragao Financeira Aprovada 
pelo BNDE — 1952/1965 

Setores Beneficiados 

Transporte 	  
Energia Eletrica 	  
Industrie 	 

Siderurgia 
Outras 	  

Agriculture e set. complementares 	  
Estudo e Pesquisas Tecnico-Cientificas (FUNTEC) 
Pequenas e Medias Empresas (FIPEME) 1/ 	 
Estudos de Projetos e Programas (FINEP) 	 
Compra e Venda de Mfiquinas e Equipamentos.  

Industrials (FINAME) 	  
Repasse a Bancos de Desenvolvimento 2/ 	 
Repasse de Creditos Externos 3/ 	  
Participagao na EMBRATEL 	  

TOTAL 	  

Em moeda nacional 
(Cr$ milhOes) 

A pregos 
correntes 

A precos 
de 1965 

15. 271,6 381.343,1 
66.695,7 495.031,3 

448.721,0 1.013.265,9 
390.967,2 744.878,4 
57.753,8 268.387,5 

6.215,0 39.351,9 
1.145,0 1.184,9 
7.950,7 7.950,7 

133,0 133,0 

41.677,6 41.677,6 
22.300,0 25.164,5 

7 .910,0 7.910,0 
150,0 150,0 

618.169,6 2.013.165,9 

Prestagiio 
de aval 

(Equival. em 
US$ mil) 

178.089 
158.954 
441.339 
365.023 
76.316 
12.611 

790.993 

1/ — Exclusive as operagOes de repasse a Bancos de Desenvolvimento. 

2/ — Inclui recursos do Fundo do Reaparelhamento Economico, dos AcOrdos AID/BNDE e do F1P 

3/ — Repasse a CAPES de emprestimo concedido pelo BID. 
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reduzir, sensivelmente, sua colaboragio fi-
nanceira a esses programas. Assim a que, 
ern 1965, o Banco aprovou e concedeu fi-
nanciamento a urn imico projeto nay° no 
setor de energia eletrica, ou seja, o da am-
pliagao dos sistemas de transmissao e dis-
tribuigao da energia gerada na Usina do 
Funil, na Bahia, de concess5o da CERC, 
pelo qual se programou a construgao de 292 
quilOmetros de linhas de transmissao bene-
ficiando uma centena de importantes loca-
lidades baianas. 

As demais operagoes de credit° em moe-
das nacional e estrangeira, aprovadas pelo 
Banco em 1965, objetivaram tio-sOmente 
suplementar recursos para a conclusio de 
projetos ji aprovados e financiados ante-
riormente pela Instituigito, a saber: Cia. 
rorga e Luz Cataguazes-Leopoldina (con-
clusio da Usina Mauricio II); Centrais Ele-
tricas de Santa Catarina S.A. — CRLESC 
(termino do projeto de aproveitamento hi-
droeletrico dos Rios Cedros e Palmeiras); 
Cia. Paranaense de Eletricidade — COPEL 
(conclusao da linha de transmissao Ponta 
Grossa-Curitiba); Centrals Eletricas de Mi-
nas Gerais S.A. — CEMIG (construgao das 
linhas de transmissao Peixotos-Tres Ma-
has); Cia. Hidroeletrica do Rio Pardo (ter-
mino do sistema de transmissao corn a im-
portagio de equipamentos para 8 estag5es 
abaixadoras); Sociedade Termoeletrica do 
Capivari — SOTELCA (finalizacao do pro-
jeto da Usina do Capivari e seu sistema de 
transmissao, corn a importagao de equipa-
mentos europeus). 

C — INDUSTRIA 

01' A colaboragio financeira dispensada ao 
setor industrial tern assumido, progressiva-
mente, imporVancia cada vez mais prepon-
derante na atividade operacional do BNDE. 
A dinamizagio da agio financiadora do 
Banco em favor do setor industrial é resul-
tado, principalmente, dos seguintes fat8res: 

IREV

a) canalizagio de recursos de monta 
para o termino da execugao de pro-

,  jetos que jfi contavam corn o apoio 
financeiro do Banco e cuja conclu-
sao é fundamental para o acelera-

-  mento do progresso econOmico do 

b) financiamento de novos empreendi-
mentos industriais de base; 

c) ampliagao do campo de atuagan e 
flexibilidade dos criterios de enqua-
dramento utilizados pela Ehtidade, 
corn vistas a dinamizar a aplicagio 
de recursos disponiveis; 

d) operagio de Fundos vinculados a 
programas especificos de atendimen-
to do setor industrial; 

e) adog5o de normas de trabalho que 
tern permitido acelerar a elaboragao 
e o exame de projetos. 

As informag5es focalizadas a seguir per-
mitem aferir a importancia do papel desem-
penhado, em 1965, pela agio financiadora 
do BNDE, em proveito do setor industrial. 

i) Suplementacilo de Recursos par a 
Projetos em Execucao 

Em 1965, o Banco prosseguiu na sua po-
litica de suplementar recursos para o pros-
seguimento e termino de alguns empreen-
dimentos industrials da major relevancia 
para o desenvolvimento nacional, como sao 
os projetos siderurgicos da COSIPA, USI-
MINAS, Ferro e Ago de Vitoria e Aliperti, 
e os projetos da ARNO, INGA, COPERBO 
e MAFERSA. 

ii) Projetos Industrials Novos 

A efetivagao dos projetos financiados 
pelo BNDE, em 1965, atraves de operagOes 
tradicionais, corn recursos do Fundo do Rea-
parelhamento Econ8mico e dos Ac8rdos de 
Emprestimo AID/BNDE, permitira iniciar 
ou expandir, a curto prazo, a produgao in-
dustrial brasileira nos seguintes niveis: 

Siderurgia 

* 70.000 t/ano de lingotes e 50.000 t/ano 
de produtos de altos especiais; 

* 200.000 t/ano de lingotes de ago co-
mum; 

* 200.000 t/ano de laminados e trefila-
dos de ago comum; 

* 15.000 t/ano de tubos e conexOes de 
ferro fundido. Brasil; 
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Mecanica 

* 24.600 t/ano de variada gama de ma-
quinas e equipamentos; 

* 70% dos equipamentos para a cons-
trugao anual de uma fabrica de ci-
mento de 500 t/dia; 

* 300 t/ano de maquinas para trefila-
cao. 

Quimica 

* 110.000 t/ano de superfosfato simples 
(20% de P205 ); 

* 16.500 t/ano de acid° fosfOrico ex-
presso em 

* 45.200 t/ano de acido sulfilrico 
(100%); 

* 1.350 t/ano de "maneb"; 

* 32.000 t/ano de monomer° de esti-
reno; 

* 12.000 t/ano de dodecilbenzeno. 

Outras Indtistrias 

* 9.600 t/ano de manufaturas de juta; 

* 4.100 t/ano de manufaturas de sisal; 

* 700.000 t/ano de calcareo britado pa-
ra siderurgia e outros fins; 

* 65.000 t/ano de cal de diversos tipos, 
inclusive para siderurgia de fornos 
LD; 

* 8.000 t/ano de leite em pO integral 
instantaneo (na Bahia); 

* 17.200 t/ano de "gluten meal". 

iii) Pequena e Media Empresas Indus-
triais 

O BNDE iniciou, em 1965, a execugao do 
Programa de Financiamento a Pequena e 
Media Empresas (FIPEME), tendo conce-
dido um total de 34 financiamentos a sua 
conta. 

Os creditos outorgados pelo Banco atra-
ves do FIPEME objetivam a instalagao ou  

ampliagao de fabricas de pequeno e medio 
portes cuja linha de produgao abrange a 
fabricacao dos seguintes produtos: 

Metaltirgica — valvulas e registros; pe-
gas forjadas diversas; laminados e fun-
didos de metais nao ferrosos; tubos de 
ago; metalurgia do p6; parafusos; 

Mecanica — equipamentos para navios; 
calderaria pesada; equipamentos para 
perfuracao de pogos de petrOleo; niples 
de bicicleta; equipamentos de aspersao; 

Material de transporte — auto-pegas di-
versas, incluindo: pistOes e pinos, meca-
nismos de diregao e bronzinas; 

Material eletrico — materiais de mica e 
transformadores; 

Quimica — Sorbitol; soda caustica e clo-
ro; carbonato de calcio; calcareo moido; 
carboximetilcelulose; 

Material plastic° — peps diversas de 
plastico; 

Celulose e papel — recuperacao da soda , 
caustica no processo; 

Textil — reequipamento de fabricas de 
fios de titulagem, fios e cordas de fibras 
sinteticas, fios de seda natural e tecidos; 

Madeira — madeira aglomerada; 

Alimentagao — Oleo de milho e cha pre-
to beneficiado. 

Alem disso, cumpre salientar que o 
FIPEME realizou duas operacaes de repas-
se, respectivamente corn o Banco de Desen-
volvimento do Extremo-Sul e o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais, para fi-
nanciamento de pequenas e medias indus-
trias localizadas nos Estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Parana e Minas 
Gerais. 

iv) Aquisicao de Miquinas e Equipa-
mentos Industriais 

Atraves do FINAME foram contratadas, 
em 1965, 1.793 operagOes de credit° vincula-
das a compra e venda de maquinas e equi-
pamentos industriais, totalizando Cr$ 41,7 
bilhaes. 
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A atividade desenvolvida pelo FINAME 
piciou estimulo eficiente ao trabalho do 
r industrial brasileiro, sej a permitindo a 

uisicao de maquinaria e equipamentos ne-
ssarios a ampliacao e ao funcionamento 

grande warner() de fabricas, seja possi-
tando incrementar o trabalho e as ven-

dessas maquinas e equipamentos por 
ante dos seus fabricantes, particularmente 

industrias mecanicas e automobilistica. 
relagao a esta ultima , convem destacar 

que, em 1965, atraves dos financiamentos 
do FINAME, foram adquiridos 874 cami-
nhoes pesados, dos quais 284 da FNM, no 
valor global de Cry 10,8 bilhOes. 

v) Elaboraglio de Projetos Industrials 

A instituicgo, em 1965, do Fundo de Fi-
nanciamento de Estudos de Projetos e Pro-
gramas (FINEP) correspondeu a um nOvo 
e importante estimulo ao desenvolvimento 
do parque industrial brasileiro — se bem 
que atendendo, igualmente, a outros setores 
bisicos — mediante a inovagao do financia-
mento a elaboracgo de estudos de projetos 
e programas que permitam o aceleramento 
do progresso econOmico do Pais. 

Tendo iniciado o seu funcionamento sO-
mente no final de 1965, o FINEP Ode apro-
var, no exercicio, sete operagOes de finan-
ciamento para a elaboragao de estudos de 
projetos e programas objetivando o se-
guinte: 

— instalacao de uma fabrica de sacaria 
de juta em Belem, PA; 

— ampliagao de uma febrica de arame, 
em Sao Paulo, mediante a implanta-
ca.() de urn setor de arame farpado; 

- implantagao de uma indiastria de ex- 
track) e beneficiamento de madeira 
em Parati, RJ; 

— instalaga) de uma fLbrica de Lido 
citrico em Sao Paulo; 

— estudo para determinar as possibili-
dades de desenvolvimento da indlas-
tria quimica no Estado de Minas Ge-
rais; 

— instalacao de uma febrica de petrola-
tos na Bahia; 

— estudo de viabilidade da implantagao 
de urn centro de conservagao de ali-
mentos utilizando os processos de 
congelamento rapido e liofilizagao, 
corn localizacao a ser ainda determi-
nada. 

D AGRICULTURA E SETORES 
COMPLEMENTARES 

Em termos de valor e comparativamen-
te a outros setores favorecidos pelo Banco, 
a assistencia financeira oferecida pela En-
tidade, em 1965, ao desenvolvimento das ati-
vidades complementares do setor agricola 
mostrou-se relativamente modesta, confor-
me ocorrido, alias, em exercicios anteriores. 
Tal situagao se explica pela sujeicao impos-
ta pelos criterios de enquadramento e prio-
ridade que norteiam a acao financiadora do 
Banco e pelo fato de que a Instituigao ja 
atendeu a rnlmero apreciavel de programas 
e projetos especificos nesse setor, particular-
mente no que diz respeito a implantagao de 
redes de armazens e silos, de armazens fri-
gorificos, de matadouros industriais, etc. 

Os creditos aprovados pelo Banco, em 
1965, beneficiaram os seguintes empreendi-
mentos: 

Armazens e silos — foram dados novos 
recursos a COPASA para o termino do 
seu projeto de instalacao de uma rede 
de armazens convencionais no Parana; 

Matadouros industrials — os dois proje-
tos aprovados permitirao aumentar a ca-
pacidade de abate e industrializagao de 
gado em 550 cabecas de bovinos e 100 
de suinos ou caprinos, por dia. 0 pri-
meiro a de responsabilidade do Frigori-
fico do Piaui S.A. (FRIPISA), socieda-
de de economia mista que este instalan-
do urn matadouro industrial em Campo 
Maior, corn capacidade para o abate die-
rio de 300 bovinos e 100 suinos ou capri-
nos, bem assim as instalac6es frigorificas 
respectivas e ainda urn entreposto de 
pescado e carne em Teresina. 0 outro 
projeto aprovado visa o aumento da ca-
pacidade de abate da FRIMA — Frigo-
rifico Matogrossense S.A., em Campo 
Grande, MT, de 500 para 750 cabecas de 
bovinos por dia. Alem disso, o projeto 

REVISTA DO BNDE 	 91 



da FRIMA inclui a aquisicao de 42 va-
goes frigorificos para carne, corn capa-
cidade total de 714 t; 

Agricultura 	utilizando recursos dos 
AcOrdos AID/BNDE, o Banco concedeu 
urn financiamento a empresa CARGIL, 
destinado a atender os investimentos 
programados para a instalagio do seu 
empreendimento, em Sao Paulo, na  li-
nha da industrializagao de sementes de 
milho hibrido e de sorgo. 

Ainda em relagao ao setor agricola, 
conviria salientar a assistencia crediticia 
dispensada pelo Banco, em 1965, a projetos 
de instalagao de fabricas de fertilizantes 
(superfosfato simples e acid° fosfOrico), de 
manufaturas de juta e sisal, de leite em pO 
e, finalmente, o plantio de 1.000 ha de pi-
nheiros para fabricagao de celulose em San-
ta Catarina. 

E — ENSINO E PESQUISAS TCCNICO- 
-CIENTWICAS 

Gragas a atividade desenvolvida atraves 
do Fundo de Desenvolvimento Tecnico-
-Cientifico (FLTNTEC), operado efetiva-
mente a partir de 1965, o Banco aprovou, 
em 1965, varias operag5es de credit° em fa-
vor de instituig5es ligadas ao ensino e a 
pesquisas tecnico-cientfficas, que permiti- 

alcangar os seguintes objetivos: 

Cursos de Pos-Graduaglio — de Quimi-
ca Organica, de Engenharia MecAnica, 
de Engenharia Quimica, de Fisica e de 
Fisica Nuclear; 

Pesquisas Tecnieo-Cientificas — produ-
ca.° de catalizadores para a indfistria de 
refinacao de petrOleo; siderurgia e pro-
dugio de celulose. a partir do eucalipto. 

F — REPASSE DE RECURSOS A BAN- 
COS REGIONAIS E ESTADUAIS 

DE DESENVOLVIMENTO 

Com o objetivo de ampliar sua faixa de 
atuagao no processo de desenvolvimento 
regional do Brasil e de fortalecer a capaci-
dade de investir de organizag5es bancarias 
regionais ou estaduais vinculadas ao finan-
ciamento de programas e projetos de inte-
resse para o crescimento economic° das di- 

versas RegiOes geo-econOmicas do Pais, lin 
ciou o BNDE, em 1964, politica de gran 
alcance relacionada corn o repasse de re 
cursos da Entidade a bancos regionais o 
locais de desenvolvimento. 

Em 1964 foram formalizadas duas ope,  
rag5es corn essa finalidade, em beneficio d 
Banco Regional de Desenvolvimento do Ex 
tremo Sul (BRDE) e do Banco de Desen 
volvimento de Minas Gerais, respectiva 
mente nos valores de Cr$ 1.600 milhOes 
Cr$ 500 milhaes. 

No exercicio de 1965 a politica de repas 
se assumiu proporg5es mais amplas, utili 
Xando o BNDE, para esse fim, recursos prO 
prios e recursos dos AcOrdos de Empresti-
mos AID/BNDE e do FIPEME. 0 valor glo-
bal das operagOes de repasse aprovadas e 
1965 somou Cr$ 20,2 bilh5es, distribuidos da 
maneira registrada na tabela a seguir. 

Distribuicao Geografica da Colaboraciio 
Aprovada 

0 exame da composigao da assistencia 
financeira aprovada pelo BNDE, no exer-
cicio de 1965, segundo as regi5es geo-eco-
nOmicas de localizacao dos empreendimen-
tos assistidos, permite constatar, comparati-
vamente ao ano de 1964, apreciavel incre-
ment° do valor dos creditos concedidos as 
RegiOes menos desenvolvidas econOmica-
mente, particularmente as RegiOes Norte e 
Nordeste. 

A dinamizagao imprimida, em 1965, na 
politica de repasse de recursos do Banco a 
organizag5es bancarias regionais e estaduais 
de desenvolvimento econOmico foi respon-
savel, em larga medida, pelo aumento re-
gistrado no montante da colaboragao da 
Entidade as areas menos evoluidas econO-
micamente. Assim a que foram aprovadas, 
em 1965, operagOes de repasse no valor to-
tal de Cr$ 12,0 bilhoes, em favor do Banco 
de Credit° da AmazOnia e de organismos 
de fomento dos Estados do Amazonas, Pa-
ra, Maranhao, Piaui, Ceara, Paraiba, Per-
nambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, alem 
de Cr$ 8,2 bilh5es repassados corn recursos 
do FIPEME aos Bancos de Desenvolvimen-
to do Extremo Sul e de Minas Gerais. 

Por outro lado, foram igualmente apro-
vados financiamentos de importantes em-
preendimentos em realizagao nas regiOes 
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Origem dos Recursos 

Fundo do 
Reap. Eco- 

niimico 
Acordos 

AID/BNDE 

Total 
FIPEME 

2.674,5 

890,0 
890,0 
894,5 

2.700,0 

270,0 
270,0 

450,0 
225,0 

450,0 
360,0 
225,0 
450,0 

5.374,5 

3.10,0 

5.100,0 

8.200,0 

Entidades Beneficiadas  

Operagoes de Repasse Aprovadas em 1965 
(Cr$ milhoes) 

NORTE 

Banco de Credit° da Amazonia 	 
Banco do Estado do Amazonas 
Banco do Estado do Para 	  

NORDESTE 

Banco do Estado do Maranhao 
Banco do Estado do Piaui 
CODEC — Investimento e Financiamento 

S. A.. (CE) 
Banco do Estado da Paraiba 
Banco de Desenvolvimento do Estado de 

Pernambuco 
Banco da ProducSo do Estado de Alagoas. 
Banco de Fomento Economic° de Sergipe 
Banco de Fomento da Bahia 

SUDESTE 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

SUL 

BRDE — Banco Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul 

TOTAL 	  

	

6.000,0 	3.  325,5 

	

2 . 000,0 	1.110,0 

	

2.000,0 	1.110,0 

	

2 . 000,0 	1.105,5 

	

6.000,0 	3.300,0 

	

600,0 	 330,0 

	

600,0 	 330,0 

	

1.000,0 	 550,0 

	

500,0 	 275,0 

	

1.000,0 	 550,0 

	

800,0 	 440,0 

	

500,0 	 275,0 

	

1.000,0 	 550,0 

3.100,0 

5.100,0 

20.200,0 6.625,5 

de menor nivel de desenvolvimento, desta-
cando-se os seguintes: ampliagao de fabri-
ca de manufaturas de juta no Para; expan-
sao dos sistemas de transmissao e de dis-
tribuigao de energia eletrica da Usina do 
Funil (CERC), na Bahia; termino do pro-
jeto da COPERBO, de instalacao de uma 
fabrica de polibutadieno em Pernambuco; 
instalacao de fabrica de manufaturas de si-
sal na Paraiba; instalacao, pela FRIPISA, 
de moderno matadouro industrial e de en-
treposto de carnes e pescado, no Piaui; exe-
cugao do projeto da Ferro e Ago de VitOria, 
no Espirito Santo; ampliagao de matadouro 
industrial em Mato Grosso, etc. Mediante 
prestagao do seu aval, o Banco colaborou, 
em 1965, para a aquisigao de embarcacOes 
de pesca por empresas localizadas no Para 

Maranhao e para a ampliagao de fabrica 
e manufaturas de juta e malva, no Mara- 

0. 

Nao obstante, as areas mais desenvolvi-

das do Pais mantiveram, em 1965, sua po-

sigao de lideranca na obtengao da ajuda fi-

nanceira do BNDE, com uma participacao 

da ordem de 88% do montante dos creditos 

aprovados. Essa situagao a decorrente nao 

apenas da prOpria importancia econOrnica 

dessas areas, como ainda do fato de que a 

maioria das solicitagOes de colaboragao fi-

nanceira encaminhadas ao Banco provem 
de Estados localizados nas RegiOes Sudes-
te e Sul. Alem desse fato, parcela aprecia-

vel dos creditos concedidos em 1965 desti-
nou-se a atender suplementagOes de recur-
sos necessarios a conclusao de importantes 
empreendimentos de responsabilidade do 
prOprio Banco, localizados no Sudeste, como 
sao os projetos sidenargicos da COSIPA e 
USIMINAS. 
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Regiiies 

Colaboragio Financeira Aprovada 

Em moeda nacional 
(Cr$ milhoes correntes) 

Prestacao de aval 
(Equiv. em US$ mil) 

1964 1965 1964 1965 

BRASIL 	  103.641,0 357.404,2 2.481 55.423 

Regioes Geo-economicas: 

Norte 6.889,2 288 
Nordeste 2.205,0 13.869,7 2.481 987 
Sudeste 	  88.676,0 315.288,3 41.286 
Sul 160,0 12.211,5 2.063 
Centro-Oeste 12.600,0 642,0 
Inter-regional 	  10.799 
NA° discriminado 	  8.503,5 

Regioes da Lei 2.973/56: 

Regiao 	I (*) 	  79.136,0 317.055,0 41.964 
Regiao II 	(**) 	  24.505,0 31.845,7 2.481 2.660 
Inter-regional 10.799 
Nao discriminado 	  8.503,5 

(*) — Regi6es Sudeste (menos o Espirito Santo) e Sul. 

(**) — Regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais o Espirito Santo. 

4 — RECURSOS FINANCEIROS —
1965 

No decorrer de 1965, contou o BNDE 
corn recursos da ordem de Cr$ 500 bilhOes, 
provenientes, basicamente, das seguintes 
fontes: 

a) Recursos tradicionalmente entregues 
a sua gestao, isto é, os do Fundo do 
Reaparelhamento EconOmico e os re-
sultantes de convenios assinados corn 
a Agencia Internacional para o De-
senvolvimento (USAID), decorrentes 
dos chamados "AcOrdos do Trigo"; 

b) Recursos externos de natureza di-
versa canalizados atraves do FIFE-
ME, FINAME e FINEP; e 

c) Recursos Vinculados, corresponden-
tes a depOsitos de terceiros, cuja mo-
vimentacao a atribuida, por Lei, a 
outros organismos da Administracao 
PUblica Federal. 

Os montantes relativos a cada urn dos 
itens acima enumerados podem ser vistos 
na tabela a seguir apresentada, a qual per-
mite as seguintes consideragees: 

a) da parcela de 20% da arrecadaca 
do ImpOsto de Renda, principal corn-
ponente do Fundo do Reaparelha-
mento EconOmico, foram entregue 
no exercicio em referencia, CrS 94, 
bilhoes, ou seja, o eqiiivalente a 50% 

do que legalmente a devido ao 
BNDE, uma vez que o Impost° de 
Renda arrecadado, ern 1965, elevou-
se a mais de 1 trilhao de cruzeiros. 
tsse item corresponde a, apenas, 19% 
do montante global dos recursos mo-
vimentados em 1965; 

b) do aumento das reservas tecnic , 
das companhias de seguro e capita 
lizacao, cuja obrigatoriedade de re 
colhimento ao BNDE e/ou de apli-
cagOes diretas extingue-se em 196 
foram entregues CrS 3,9 bilhOes; 

c) os demais recursos prdprios, consti-
tuidos, em sua maior parcela, do re-
torno de financiamentos e do said ' 
operational, alcancaram o montant 
de Cr$ 66,2 bilh5es, devendo ser as 
sinalada a alta participagao de retOr 
no do capital aplicado, em face d 
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OBS.: - Exclusive Capital e Reservas. 

TA DO BNDE 

medidas recentemente adotadas pelo 
Banco; 

d) os AcOrdos de Emprestimo AID/ 
BNDE produziram, em 1965, Cr$ 36,7 

elevando consideravelmente 
a sua participacao no montante glo- 
bal de recursos, participagao esta que 

se havia reduzido a partir do exer-
cicio de 1961; 

d) os demais recursos de origem exter-
na canalizados para o FIPEME, FI-
NAME e FINEP alcancaram, em 
conjunto, a cifra de Cr$ 41,5 bilh5es, 
ou seja, 8,4% do total. 
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Discriiminacao 

SALDO EM 31-12-64 	 

RECURSOS PROPRIOS 

 

 

20% da Arrecadagao do Imposto de Renda 	 
Adiantamento do Tesouro Nacional 	 
Reservas Tecnicas das Cias. de Seg. e Capit, 
Retorno de Financiamento 	  
Saldo Operacional 	  
Outros Recursos Pr6prios 	  

AcOrdos de Emprestimos AID/BNDE 	  
Ac6rdos de Emprestimos BNDE/BID 	  
Recursos do FINAME 	  
Recursos do FINEP 	  
Recursos do FUNAI 	  

RECURSOS VINCULADOS 	  

TOTAL  

Recursos Mobilizados pelo 
BNDE em 1965 

Valor 
(Cr$ bilhoes) 

62 1,2 

176,3 35,5 

94,2 19,0 
12,0 2,4 

3,9 0,8 
30,4 6,1 
13,6 2,7 
22,2 4,5 

91,5 18,5 

36,6 7,4 
3,3 0,7 

37,9 7,6 
0,4 0,1 

13,3 2,7 

222,5 44,8 

496,5 100,0 

RECURSOS ESPECIAIS 
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