
ACORDOS DE COOPERACAO FINANCEIRA FIRMADOS PELO 

BNDE NO EXTERIOR 

I — INTRODUCAO E HISTORICO 

A) Acordos Firmados Pelo BNDE 

0 Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econemico, utilizando o disposto no Art. 11 
da Lei n.° 1 628, de 20 de junho de 1952, que 
criou a Entidade, firmou diversos AcOrdos 
de emprestimo e de cooperacao econemica 
e financeira corn instituicoes de credito de 
outros paises, cujo balanco se pretende dar 
neste artigo. Ate o presente, foram os se-
guintes os AcOrdos firmados: 

1— Acordos de Emprestimo 

a) — 1.° AcOrdo de Emprestimo, corn 
o Export-Import Bank of Was-
hington — EXIMBANK (enti-
dade do Governo dos Estados 
Unidos da America), firmado 
em Washington, D. C., a 17 de 
setembro de 1956; 

b) — 2.° AcOrdo de Emprestimo, corn 
o Export-Import Bank of Was-
hintgon, firmado em Washington, 
D. C ., a 31 de dezembro de 1956; 
e o Acordo de Emenda, firmado 
corn a Agency for International 
Development — AID (entidade 
do Governo dos Estados Unidos 
da America), firmado no Rio de 
Janeiro, a 23 de agesto de 1963; 

c) — 3.° AcOrdo de Emprestimo, corn 
a Agency for International De-
velopment — AID, firmado no 
Rio de Janeiro, a 23 de agesto 
de 1962; 

d) — 4 ° Acordo de Emprestimo, corn 
a Agency for International De-
velopment — AID, firmado no 
Rio de Janeiro, a 4 de outubro 
de 1962. 

2 — Acordos de Cooperacjo Economica 
e Financeira 

a) — Acordo de Cooperacao Econe-
mica e Financeira corn o Insti- 

tuto Mobiliario Italiano (IMI), 
da Italia, firmado em Roma, a 
12 de junho de 1956; 

b) — Ajuste para Cooperagao Econe-
mica e Financeira corn o Naro-
dowy Bank Polski, da RepUblica 
Popular da Polonia, firmado em 
VarsOvia, a 14 de marco de 1959; 

c) — Ajuste para Cooperacao Econe-
mica e Financeira corn o Banco 
Iugoslavo do Comercio Exterior, 
firmado no Rio de Janeiro, a 2 
de dezembro de 1959; 

d) — Ajuste para Cooperacao Econ6- 
mica e Financeira corn o Deuts-
ch Notenbank, da RepUblica De-
mocratica Alema , firmado no 
Rio de Janeiro, a 15 de dezem-
bro de 1959; 

e) — Ajuste para Cooperacao Econel-
mica e Financeira corn o Banco 
do Estado da Tchecoslovaquia, 
firmado no Rio de Janeiro, a 29 
de junho de 1960. 

Os denominados AcOrdos de Emprestimo, 
firmados pelo BNDE como agente do Gover-
no do Brasil, corn entidades do Governo dos 
Estados Unidos da America (EXIMBANK, 
AID), revestem-se de caracteristicas espe-
ciais e ja foram objeto de estudo preliminar 
em documento do Departamento de Opera-
goes Internacionais, intitulado "Os AcOrdos 
do Trigo e o BNDE (1955/1963)". 

Basicamente, tais Acordos de Emprestimo 
resultam dos denominados Acordos sobre 
Produtos Agricolas, ou simplesmente Acor-
dos do Trigo, firmados pelo Governo do Bra-
sil corn o Governo dos Estados Unidos da 
America, a partir de 1955, e que tratam 
da importacao de produtos agricolas norte-
americanos atraves da PL-480. Os recursos 
em cruzeiros, provenientes da venda asses 
produtos, constituem os fundos dos AcOrdos 

REVISTA UQ BNDE 	 199 



do Trigo, que, em parte, tern sido destinados 
para aplicacao atraves do BNDE, por instru-
mentos contratuais denominados "AcOrdos 
de Emprestimo". Os montantes, absolutos e 
relativos, atribuidos ao BNDE, tern variado 
ao longo dos diferentes AcOrdos assinados. 
A titulo ilustrativo, de-se no Quadro I, em 
anexo, os montantes destinados ao BNDE 
atraves dos AcOrdos de Emprestimo contra-
tados ate julho de 1964. Tais recursos sao 
aplicados pelo Banco no financiamento de 
projetos de relevante interesse para o desen-
volvimento economic° do Pais. 

Cabe assinalar, finalmente, que o BNDE 
esta negociando, presentemente, acOrdos corn 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
— US$ 27.000.000 (vinte e sete milhOes de 
dOlares) e corn o Instituto de Credit° para 
a Reconstrugao, da Republica Federal da 
Alemanha — DM. 32.000.000 (trinta e dois 
milhOes de marcos alemaes) recursos 
esses que deverao ser aplicados em financia-
mentos a empresas industriais de porte me-
dio ou pequeno. Parte dos recursos corres-
pondentes se destinara a cobrir gastos de 
importacao, e parte sera convertida ern mo-
eda nacional para atender a despesas locais. 

No presente trabalho serao objeto de 
analise os denominados AcOrdos de Coope-
raga° EconOmica e Financeira, dando-se es-
pecial enfase aos problemas apresentados 
pelos convenios firmados corn instituicOes de 
credit° de paises da Europa Oriental (1). 

B) 0 Comercio Corn Os Paises Da Europa 
Oriental 

1 — Problemas gerais 

No que se refere as relagOes comerciais 
corn a Europa Oriental, o Govern° do Brasil, 
na ultima decada, celebrou AcOrdos do Co-
mercio e Pagamentos e Protocolos de Coope-
raga° EconOmica corn diversos paises daque-
la area. Tais convenios, bem como os AcOr-
dos interbancarios assinados pelo BNDE, 
faziam parte, de certa forma, do instru-
mental desenvolvido pelas autoridades bra- 

(1) Sao comumente considerados come paises da Eu-

ropa Oriental, tambem refer:dos como paises 

socialistas, os seguintes: Bulgaria, Hungria, lugos-

lovia, PolOnia, Republica Democrotica Alema, 

Romania, Tchecoslovaquia e Uniao das Repablicas 

Socialistas Sovieticas. 

sileiras corn o objetivo de possibilitar ou 
intensificar o intercambio comercial com os 
paises socialistas, pois reconhecia-se nesses, 
mercados potenciais para a colocacao de 
produtos primarios, manufaturas e semima-
nufaturas brasileiras, e que podiam oferecer, 
em contrapartida, bens de capital, petrOleo, 
produtos intermediarios e bens de consumo 
generic°, como o trigo. 

Os noterios inconvenientes do comercio 
internacional em bases bilaterais e moeda-
convenio, constituiram-se sempre em obs-
taculos de importancia a expansao do co-
mercio do Brasil com a area socialista. Na 
medida, porem, em que tais dificuldades sao 
vencidas, beneficia-se o Pais, por duas razOes 
principais: (a) — as exportagOes para a area 
socialista se fazem sem qualquer dano ao 
fluxo das exportagOes brasileiras destinado 
aos mercados tradicionais, na area de livre 
conversibilidade; (b) — compensa-se, em 
parte, a reconhecida insuficiencia do poder de 
compra externo gerado pelas exportagOes 
brasileiras para as areas tradicionais, insu-
ficiencia essa que se reflete na permanente 
posigao deficitaria do balango de pagamen-
tos do Pais. 

Dessa forma, o equacionamento da poli-
tica comercial corn o objetivo de intensificar 
o intercambio de produtos entre os mercados 
brasileiro e socialista, tinha por base a 
identificagao dos seguintes problemas com 
que se defrontava a economia brasileira: 

a) — o estrangulamento que se fazia sen-
tir no intercambio comercial corn os 
nossos mercados tradicionais, cuja 
tendencia se manifestava, de urn 
lado, na incapacidade relativa de 
nossos compradores externos para 
absorver volumes crescentes da o-
ferta nacional de bens primarios e, 
de outro, nos obstaculos existentes 
ao acesso aos seus mercados das 
manufaturas, semimanufaturas e 
alguns equipamentos já fabricados 
ou a serem brevemente produzidos 
no Pais; 

b) — o gradativo desenvolvimento do 
parque industrial do Pais, cujo ritmo 
de produgao e diversificagao pro-
cessava-se satisfatOriamente, corn 
base no mercado interno, mas cuja 
ulterior expansao fazia prever a ne- 
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cessidade de ampliagao do seu mer-
cado, atraves das exportagOes; 

c) — a persistente deterioracao da relagao 
de precos de intercambio, notada-
mente no Ultimo decenio, e que se 
manifestava contra os paises expor-
tadores de bens primarios. 

Em que pese a salutar intencao de rea-
lizar politica comercial em consonancia com 
os problemas acima descritos, verificou-se, 
logo nos primeiros passos, que, no que res-
peitava ao intercambio corn os paises do 
Leste europeu, ease nao progredia nem se 
intensificava na amplitude que se era de 
esperar. 

Estudos que tern sido realizados indicam 
as seguintes causas como possiveis respon-
saveis pela falta de dinamismo do comercio 
corn a Europa Oriental, causas essas que, 
como mais adiante se vera, refletem-se tam-
bem na inoperancia dos ajustes interbanca-
Hos firmados pelo BNDE: 

1.°) -- falta de coordenagao e planeja-
mento de importacEles, ao menos 
por parte de entidades governa-
mentais brasileiras, isto é, inexis-
tencia de urn Orgao central encar-
regado de orientar e canalizar a 
procura de bens importados, para 
as areas onde o Pais contava corn 
persistentes saldos comerciais, no-
tadamente os paises socialistas, de 
forma a reduzir a pressao sobre o 
balanco de pagamentos; 

2.°) — falta de tradicao no fornecimento, 
por parte de alguns daqueles pai-
ses, de bens de capital, notada-
mente no que diz respeito a pa-
dr5es e especificacOes tecnicas ja 
consagradas, bem como os proble-
mas relativos ao suprimento cor-
rente de acessOrios, sobressalentes, 
redes de distribuicao comercial e 
prestagao de assistencia tecnica; 
reconhecem-se essas deficiencias 
como perfeitamente naturais, que 
somente poderiam it sendo corri-
gidas ao longo de urn esfOrco per-
manente de alargamento e conso-
lidacao das relagOes comerciais; 

3.°) — falta de tino e agressividade co-
merciais, na penetracao do mer- 

cado brasileiro, por parte dos or-
ganismos para o comercio exterior 
dos paises socialistas; 

4.°) — o comum desajustamento existen-
te entre as praticas comerciais e 
as instituicOes correlatas das duas 
partes. 

Como decorrencia desses problemas, o 
Brasil, que luta corn serias limitacOes na sua 
capacidade de importar, ve-se defrontado 
corn dificuldades para absorver os saldos que 
se acumulam em seu favor nas transagOes 
comerciais corn a area socialista. (1) 

Essa situagao de permanente credor vem 
significar, em Ultima analise, uma reducao 
no investimento interno, ao mesmo tempo 
em que representa urn financiamento do 
Brasil a esses paises, muito embora nao se 
possa deixar de reconhecer que tal posicao 
decorre fundamentalmente de insuficiencias 
da parte brasileira. 

Por outro lado, a dinarnizagao das rela-
cOes comerciais corn a area implicaria na 
nao acumulagao de saldo para qualquer das 
partes, pois, dadas as caracteristicas parti-
culares do comercio em bases bilaterais e 
moeda convenio, a expansao das exportacOes 
de uma das partes fica condicionada a sua 
capacidade de absorver importacOes origi-
narias da outra parte. 

2 — Objetivos dos Acordos com Bancos da 
Europa Oriental 

Pretendia-se que os Ajustes firmados 
pelo BNDE corn bancos da Europa Oriental 
viessem a constituir-se em urn dos instru-
mentos atraves dos quais se facilitariam e 
se incrementariam as relagEies comerciais do 
Brasil corn os respectivos paises. A interve-
niencia do Banco estaria limitada, contudo, 
nos termos dos Ajustes firmados, a outorga 
de garantia a financiamentos a longo prazo, 
por parte daqueles paises, a importacao, pelo 
Brasil, de bens de capital, que, apOs o exame 
dos projetos correspondentes, fOssem conside-
rados de importancia para o desenvolvimento 

(1) Em dezembro de 1963 :  o montante dos saldos 

favorave:s ao Brasil era da ordem de US$ 40 

m - lhOes, aproximadamente. Na PolOnia, Jugoslavia 

e RepOblica Democreitica Alema, paises com os 

quais o BNDE tem convenios interbancarios, o 

saldo credor era da ordem de US$ 25 milhOes. 
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economic° national, nos termos da legislacao 
e normas por que se rege o BNDE. 

Conforme se mostrara, todavia, os Ajustes 
interbancarios, na forma como foram elabo-
rados, e dada a multiplicidade dos problemas 
que entravam o comercio corn a area socia-
lista, resultaram ineficientes, nao se havendo 
registrado transacaes significativas, em fla-
mer° ou valor, sob a egide dos mesmos. 

C) Principais Caracteristicas dos Acordos 

Os Acardos de Cooperagao Financeira fir-
mados pelo BNDE com instituicOes de cre-
dit° da Italia, Tchecoslovaquia, Iugoslavia, 
PolOnia e Republica Democratica Alema, a-
presentam, em regra, as mesmas caracteris-
ticas do primeiro dales, ou seja, aquele fir-
mado corn o Instituto Mobiliario Italiano, 

onde: 

1.°) — o BNDE declara estar de acordo 
em avalizar — em nome prOprio 
ou como agente do Tesouro Na-
cional — as letras de cambio re-
sultantes de operagaes que o mes-
mo aprove e julgue conveniente 
incluir-se no sistema do convenio; 

2.°) — o BNDE samente avalizara opera-
cOes relativas a empreendimentos 
compreendidos na legislacao regu-
ladora de suas atividades; 

3.°) — os Ajustes vigorarao dentro das 
leis e regulamentos que regem os 
pagamentos e o comercio em cada 
pais, e consoante os termos e con-
dicOes estipuladas nos contratos; 

4.°) — a garantia do BNDE refere-se a 
todos os pagamentos, inclusive ju-
ros, devidos ao exportador estran-
geiro em decorrencia da transacao 
comercial aprovada pelo Banco; 

5.°) — os entendimentos de carater co-
mercial e tecnico deverao ser rea-
lizados diretamente entre o ex-
portador e o importador; 

6.°) — a instituicao bancaria com a qual 
se celebra o Ajuste compromete-
se a financiar o exportador de 
bens de capital de seu pais, na 
base dos contratos concluidos en-
tre as partes interessadas — ex-
portador e importador — desde 

que o BNDE concorde em dar sua 
garantia; 

7.°) — as partes interessadas deverao se-
guir determinadas normas gerais, 
quando a operagao comercial for 
enquadravel no sistema do Ajuste, 
entre as quais: consulta previa dos 
interessados aos respectivos ban-
cos sabre a possibilidade de rea-
lizar a operagao dentro do sistema; 
autorizacao dos Orgaos oficiais 
competentes de cada pais e, se 
efetivada a transacao, emissao de 
letras de cambio; 

8.°) — obrigatoriedade da inclusao de 
determinadas condicOes basicas 
nos contratos de compra e ven-
da, tais como: taxa de juros; prazo 
de carencia; valor total de ope-
ragao; datas e montantes dos di-
versos pagamentos etc. 

Cabe assinalar que a principal dificul-
dade, quando da negociacao dos convenios 
com os bancos da Europa Oriental, foi a 
reivindicagao, por parte dos mesmos, da in-
clusao da clausula-ouro. Entretanto, o Unico 
instrumento no qual havia lido incluida essa 
clausula — o convenio corn o Narodowy 
Bank Polski (PolOnia) — foi posteriormente 
emendado para o efeito de elimina-la. 

Ressalte-se, tambem, que o Acardo assi-
nado corn o IMI e o Unico que contem clau-
sula especifica pela qual as duas entidades 
concordam em tornar extensivo o acardo a 
outras instituicOes financeiras, brasileiras e 
italianas, que operem no setor crediticio. 

Na sua essencia, os convenios interban-
carios limitavam-se aos aspectos acima men-
cionados, dales nao decorrendo, portanto, 
nenhum compromisso contratual ou extra-
contratual para o BNDE ou para o Pais..Na 
realidade, tais acardos foram pouco alem 
da mera descricao do mecanismo e das exi-
gencias que o BNDE faz quando se trata de 
outorgar garantia a financiamentos externos. 

A despeito dessas limitacaes, o Acardo 
corn o Instituto Mobiliario Italiano apresen-
tou expressivos resultados, cujas possiveis 
razaes sao discutidas no capitulo seguinte. 

Por outro lado, como foi dito anterior-
mente, os convenios firmados corn bancos 
de paises da Europa Oriental inseriam-se no 
quadro geral de possivel politica de dinami- 
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zacao das relagOes comercais do Brasil corn 
essa area. Nao tendo ocorrido tal dinarniza-

cao, os convenios interbancarios viram-se 
despidos de sentido pratico, e mantiveram-

se inertes, dada sua natureza eminentemente 
passiva. 

Ao mesmo tempo, portanto, em que a 

economia brasileira se ressentia das limita-
goes em sua capacidade de importar, nao so 
mantinham-se saldos ociosos de vulto nas 
nagOes socialistas corn que comercia o Pais, 
como se deixava sem utilizacao ofertas de 
creditos daqueles paises em montante cor-
respondente a alguma centenas de milhOes 
de dOlares. 

II — EXECUCAO DOS ACORDOS 

A) AcOrclo corn o Institute Mobilitirio 
Italiano 

0 AcOrdo com o Instituto Mobiliario Ita-
liano (IMI), assinado a 12 de junho de 1956, 
teve seu prazo de vigencia fixado ate 31 de 
dezembro de 1961, sendo depois prorrogado 
de facto ate 31 de dezembro de 1962, medi-
ante troca de cartas entre os Presidentes do 
BNDE e do IMI. Sugeriu-se, naquela opor-
tunidade, que se tomassem as providencias 
necessarias para a negociacao de um nOvo 
AcOrdo. 

No Quadro II, em anexo, estao relaciona-
dos os setores da economia e as empresas 
que se beneficiaram do sistema estabelecido 
pelo AcOrdo IMI/BNDE. Verifica-se pelo 
referido Quadro que, embora sem serem ex-
cepcionais, as cifras e o namero de opera-
goes registradas nao deixam de ser aprecia-
veis, de vez que o montante avalizado pelo 
BNDE atingiu o eqiiivalente a US$ 64 mi-
lhOes, dos quail US$ 61 mill-15es destinaram-
se aos setores de energia eletrica e siderur-
gia e US$ 3 milhOes ao setor de transportes. 

Varios fatOres colaboraram para a expres-
siva cifra registrada na execucao desse con-
venio. Entre eles, indicam-se: 

a) — o fato de a indastria italiana pro-
duzir equipamentos dentro das nor-
mas tradicionais, isto é, de acOrdo 
corn especificacOes e padrOes tecni-
cos utilizados pela indastria norte-
americana — o que representava, 
para o importador national, motivo 
de confianca e garantia; 

b) — a execucao, a epoca, do Plano de 
Metas do Govern° Federal, cujo ob-
jetivo era acelerar a industrializacao 
do Pais, notadamente nos setores de 

energia eletrica, transportes e in-
dastrias basicas, originando, em con-
seqiiencia, acentuada procura de 
bens de capital, facilmente atendida 
pela indastria italiana; 

c) — o caso especial da Fabrica Nacional 
de Motores, cujas ligagOes corn firmas 
italianas deterniinaram que se im-
portasse, daquele pais, elevada per-
centagem do equipamento necessa-
rio a empresa. 

Mencionou-se, antes, que o AcOrdo corn 
o IMI foi o anico a conter clausula — a De-
cima Primeira — que permitia tornar exten-
sivos seus termos a outras instituiciies fi-
nanceiras dos dois paises. Para isso, seria 
suficiente que ambas as partes comunicas-
sem, oportunamente, os nomes das institui-
cOes que desejassem participar do convenio. 
Entretanto, a clausula referida nao teve 
utilizacao pratica. 

Em dezembro de 1963, urn representante 

do BNDE teve contato direto, informal, em 
Roma, corn autoridades do IMI, corn vistas 
a explorar as seguintes possibilidades: 

1) — prorrogacao imediata de facto do 

AcOrdo ate 31-3-64; 
2) — renegociacao do AcOrdo, se possivel 

em bases mais amplas, e 

3) — insercao, no nOvo AcOrdo a ser ne-
gociado, de uma linha de credit° em 
favor do BNDE. 

As providencias nesse sentido nao pude-
ram ter andamento devido aos problemas 
politicos e econOmicos que a Italia enfren-
tava na ocasiao. Entretanto, assim que as 
condigOes sejam mais propicias, o BNDE en-
cararia corn o maior interesse a negociagao 
e formalizacao de nOvo convenio corn o IMI. 
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B) Acordos corn Bancos da Europa Oriental 

A vigencia dos Conyenios firmados corn 
Bancos da Europa Oriental foi fixada em 2 
anos, prazo esse prorrogavel automaticamente 
por iguais periodos de tempo, desde que nao 
denunciado o convenio por qualquer das 
partes contratantes ate seis meses antes da 
expiragao do seu periodo de yigencia. Nao 
se tendo verificado denuncia por nenhum 
dos bancos participantes, conclui-se que os 
AcOrdos celebrados entre o BNDE e os 
menciados bancos dos paises socialistas con-
tinuam em vigor. 

No Quadro III, em anexo, encontram-se 
listadas tOdas as operagOes realizadas corn 
paises da Europa Oriental que contaram com 
a interveniencia do BNDE, sendo de se no-
tar que apenas uma pequena frac -do delas 
teve como referencia os Ajustes interban-
carios. 

0 total dessas operagOes, at& junho de 
1964, alcancou o montante de US$ Convenio 
64,2 milhoes. Ocorre, porem, que, desse to-
tal, apenas operacoes no valor de US$ RDA 
2,4 mill-16es foram realizadas sob a egide de 
urn Ajuste interbancario (Ajuste BNDE/ 
Deutsch Notenbank). A cifra de US$ Con-
venio 61,8 milhOes foi registrada em opera-
c6es corn os paises socialistas, com interve-
niencia do Banco, porem sem base nos A 
justes interbancarios. Anote-se, por outro 
lado, que nao houve qualquer operacao corn 
a Iugoslavia, apesar da existencia do Ajuste 
BNDE/Banco Iugoslayo do Comercio Ex-
terior. 

Caberiam algumas consideraciies a res-
peito das operac6es bancarias que se encon-
tram listadas no Quadro III. 

Conforme se pode verificar, a garantia 
do BNDE a diversas empresas privadas para 
a compra de equipamentos agricolas foi dada 
em decorrencia do Decreto n.° 40 260, de 1.° 
de noyembro de 1956, que instituiu o Plano 
Agricola, atribuindo ao BNDE a incumben-
cia de avalizar as operagoes de credito refe-
rentes a importacao desses equipamentos, 
quando solicitado. 

As operaciSes bancarias corn a Repriblica 
Democratica Alema, com garantia do BNDE, 
cujo montante alcancou apenas US$ RDA 
2,4 milhOes, como mencionado, e que foram 
realizadas em decorrencia do citado Decreto 
n.° 40 260, foram as ,anicas a se efetivarem  

nos termos dos Ajustes interbancarios fir-
mados pelo Banco corn instituicOes de paises 
socialistas. Assinale-se que, mesmo nesse 
caso, as operacOes poderiam ter-se realizado 
independentemente da existencia ou nao de 
Convenio. 

Operagao de identica natureza, corn a 
PoIonia, no valor de US$ Pol. 2,9 milhOes, 
foi concluida em data anterior a do Ajuste 
BNDE/Narodowy Bank Polski, o mesmo su-
cedendo corn a opera*, de US$ Tch. 219 
mil, corn a Tchecoslovaquia. 

O BNDE, atraves dos contratos de corn-
pra de equipamento n.° 7, 16 e 19, adquiriu 
da PolOnia e da Tchecoslovaquia 191.000 
toneladas metricas de trilhos e 15.810 tone-
ladas metricas de talas de juncao, no valor 
de US$ Convenio 33,6 milhOes. Esse material 
destinou-se ao reaparelhamento do sistema 
ferroviario national, havendo sido beneficia-
da a Rede Ferroviaria Federal S.A., a Es-
trada de Ferro Sorocabana e outras ferro-
vias. Corn a mesma finalidade, o BNDE ad-
quiriu da Franca, Japao e Canada materiais 
ferroviarios no valor de US$ 31 milh6es cor-
respondentes a 174 mil toneladas metricas de 
trilhos, 9.180 toneladas metricas de talas de 
juncao e 7.540 toneladas metricas de placas. 

Ainda em relacao a Tchecoslovaquia, o 
BNDE avalizou saques no montante de US$ 
Tch. 2,0 milhOes, relativos a importacao de 
equipamentos pelas Centrais Eletricas de 
Goias — CELG, destinados a Usina de Ca-
choeira Dourada. Conforme se indica no 
Quadro III, tambem essa operacao, embora 
de data posterior a do Ajuste BNDE/Banco 
do Estado da Tchecoslovaquia, foi realizada 
sem recurso ao mesmo. 

Finalmente, pelo Contrato de Prestacao 
de Garantia n.° 35, o BNDE avalizou opera-
c6es efetuadas pela Comissao de Marinha 
Mercante corn empresas da PolOnia e da 
Finlandia, para a aquisicao de 18 navios de 
5.000 e 7.800 TDW, dos quais 14 importados 
da PolOnia, no valor de US$ Pol. 21,7 mi-
lhoes, e 4 da Finlandia, no valor de US$ Fin. 
6,9 milhoes, para serem revendidos, pela 
C.M.M., a armadores nacionais. 0 Banco 
tambem emprestou sua garantia a operacao 
de interesse da firma L. Figueiredo Navega-
cao S.A., relativa a compra de 2 navios na 
PolOnia, de 5.000 TDW cada urn, no valor 
de US$ Pol. 1,4 milhoes. 

Pelo exposto, verifica-se que os resulta- 
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dos da execucao dos Ajustes Interbancarios 
corn a area socialista foram pouco significa-
tivos, a despeito das expectativas otimistas 
criadas pelos AcOrdos celebrados entre Go-
vernos. 

Os AcOrdos de Comercio e Pagamentos e 
os Protocolos de Cooperacao Econamica, as-
sinados pelo Govern° brasileiro corn os Go-
vernos dos paises socialistas contem, em 
anexo, as listas dos produtos que os paises 
signatarios estariam dispostos a intercambiar. 
Tais listas indicam a natureza, e as vezes as 
quantidades, dos produtos que seriam objeto 
do comercio, sem contudo se constituirem 
em elementos limitativos. 

A titulo de exemplo, mencionam-se, a 
seguir, alguns dos bens de capital que sao 
requeridos pelos investimentos nos setores 
que o BNDE normalmente apOia, e que 
constam das listas negociadas: maquinas 
para a construcao de estradas; maquinas e 
equipamentos agricolas; dragas, guindastes 
e implementos para aparelhagem de portos; 
equipamentos para a instalacao de fabricas 
de cimento, de aluminio, para usinas hidro 
e termeletricas, para siderurgia, frigorifi-
cos; locomotivas eletricas e diesel; navios e 
seus equipamentos; material eletrico, e di-
versas materias-primas. 

Em contrapartida, as listas brasileiras o-
fertam: cacau em amendoas e derivados, 
cafe, aciicar, soja, 15, couros e derivados, 
frutas, madeiras, castanha-do-para, fumo, 
Oleos vegetais, minerio de ferro, produtos 
farmaceuticos, borracha sintetica, mentol, 
tecidos de algodao etc. 

Na pratica, os itens que tem merecido 
maior preferencia nas exportagOes brasilei-
ras sao: cafe em gran, cacau em amendoas, 
sisal, peles e couros, carnes, algodao, arroz, 
hematita etc. .1a a pauta de importagOes tem 
variado significativamente, incluindo e ex-
cluindo varios produtos de ano a ano. Em 
geral, importam-se desses paises: produtos 
quimicos, trilhos, embarcacoes e seus per-
tences, tratores (recentemente cessaram as 
importacoes de tratores e navios), arame 
farpado, trigo, petrOleo, maquinas e equipa-
mentos diversos. 

Considera-se, assim, que, potencialmente, 
existem elementos que poderiam tornar o 
intercambio comercial mais dinamico, de 
vez que os paises socialistas oferecem bens 
de capital, produtos intermediarios (petr6- 
leo) e bens de consumo generic° (trigo), de 
que necessita o Pais, e constituem, por ou-
tro lado, mercados em potential de signif i-
cacao para os produtos brasileiros. 

III - CAUSAS PROVAVEIS DA RELATIVA INEFICIENCIA DOS ACORDOS 

Do exame das operacOes realizadas pelo 
BNDE dentro das normas estabelecidas 
pelos cinco convenios interbancarios, cons-
tata-se que os objetivos nao foram atingidos 
na extens5o que era de se desejar, corn ex-
cegao do AcOrdo com o IMI, que possibiltou 
significativas transagoes, em ninnero e em 
valor. 

N5o resta diavida, porem, de que tal 
inoperancia reflete, fundamentalmente, os 
problemas que tern dificultado a intensifica-
cao do comercio do Brasil corn a Europa 
Oriental, como anteriormente se assinalou. 

Outros fatores poderiam ser indicados 
como responseveis, em parte, pelos baixos  

niveis registrados nas operacoes interbance-
rias, entre eles o fato de o BNDE nao en-
carar as operaciies de financiamento e de ga-
rantia bancaria do ponto-de-vista estrita-
mente comercial, em conseqiiencia do que 
os pedidos a ele formulados devem, por um 
lado, atender aos criterios de enquadramento 
e prioridade de praxe, o que significa, de 
pronto, a exclusao de uma gama considera-
vel de produtos que poderiam ser objeto de 
importagao; por outro lado, devem ser pro-
porcionados, ao Banco, elementos que possi-
bilitem minucioso exame e avaliacao, por 
parte dos Orgaos tecnicos, do projeto a que 
os equipamentos se destinam. 

IV — REESTRUTURAcA0 DOS ACORDOS 

O BNDE, como banco oficial de investi-
mentos, incumbido de dar cumprimento aos 
objetivos consagrados nas Leis n.°' 1 474,  

1 518 e 1 628, certamente continuara a atuar 
como instrumento destacado para o finan- 
ciamento e consolidacAo do desenvolvimento 
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economic° brasileiro. Em anos recentes, o 
setor infra-estrutural da economia brasileira 
alcancou nivel de relativo desenvolvimento, 
para o que muito concorreu o Banco. Por 
outro lado, cabe ainda a Entidade, dentro de 
suas atribuicOes, contribuir para a manuten-
cao de uma taxa de investimentos suficiente-
mente alta, de modo a, pelo menos, manter 
o nivel de emprego e acelerar o processo de 
industrializacao do Pais. 

Corn vistas a esses objetivos, e tendo em 
conta o estagio de desenvolvimento je al-
cancado pelo Brasil, devem merecer cres-
cente atencao as operacOes de financiamento 
e garantia bancaria em favor de outros se-
tores da economia nacional, tal como o das 
pequenas e medias empresas industriais, 
considerando o papel decisivo que esse tipo 
de empresa desempenha na modernizacao 

da estrutura econOmica, e na salutar concor-
rencia que deve prevalecer no mercado. 

A reorientacao das atividades do Banco, 
no sentido de tambem favorecer a esse e 
outros setores, exigiria a mobilizac -ao de to-
dos os instrumentos e de todos os recursos 
financeiros de que se pudesse dispor. 
nesse quadro que os convenios interbance-
rios, devidamente reestruturados, poderiam 
desempenhar papel de importancia. 

Assim, dever-se-ia, talvez, examinar a 
conveniencia da abertura de linhas de cre-
dit° por parte dos paises socialistas, em favor 
do BNDE. Desta forma, os creditos externos 
poderiam ser mais facilmente mobilizados, 
desde que associados a possibilidade da ob-
tencao, tambem, de financiamentos em moeda 
nacional, corn base nos recursos proprios do 
Banco ou de outra origem. 

QUADRO I — PARTICIPAcA0 DO BNDE NOS RECURSOS DOS ACORDOS 
SOBRE PRODUTOS AGRICOLAS 

1956/julho - 1964 

Discriminacao 
Data de Assinatura 

do Acordo de 
Emprestimo 

Total dos Recursos 
Gerados pelo Acordo 

sobre Produtos 
Agricolas 

(cruzeiros correntes) 

Valor do Emprestimo ao 
BNDE 

(CrS) 
% 

do total 

1.° Acordo (* 	) 	 • • • • 
17. 	9.56 1.987.914.673,90 1.510.815.152,20 76,0 

2.° Acordo (* 	) 	• • • • 31.12.56 19.005.403.010,80 9.550.062.410,70 50,3 

3.° Acordo( 	) 	• • • • 23. 	8.62 18.035.125.508,20 11.705.574.511,90 65,0 

4.° Acordo (**) 	.• • • 4.10.62 42.320.636.687,90 (""*) 10.687.757.479,90 25,3 

Fonte: BNDE/DOI 

(*) Corn o EXIMBANK. 

(**) Corn a USAID. 

(***) Estimative da USAID, ern 2-6-1964. 
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