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Apresentacao 

O Plano Estrategico do Sistema BNDES - 1988-1990 tern como 
diretriz fundamental a integracao competitiva do Brasil na 
economia mundial e a integracao de mercados a nivel 
nacional corn superacao das desigualdades sociais e regionais 
do Pais, configurando urn novo estilo de crescimento da 
economia brasileira. 

Os estudos prospectivos que subsidiaram a elaboracao do 
Plano, resumidos em "Sintese dos Cenarios para a Economia 
Brasileira ate o ano 2000" BNDES - agosto de 1987, 
demonstraram a enorme potencialidade de desenvolvimento 
que o Pais possui. 

Assim, a despeito das grandes dificuldades e incertezas 
presentes no curto prazo, o Sistema BNDES planejou suas 
atividades para o trienio 88-90 corn absoluta confianca na 
viabilidade do desenvolvimento econOrnico e social do Brasil. 

O Plano Estrategico 1988-1990 objetiva tambern urn amplo 
processo de reorganizacao interna, especialmente no que se 
refere a politica de recursos humanos, visando a 
modernizacao organizacional do Sistema BNDES. 

A elaboracao do Plano envolveu ampla participacao dos 
empregados e de todo o corpo executivo do Sistema BN DES, 
atraves de questionarios, reunibes e entrevistas, quando se 
procurou diagnosticar as ameacas e oportunidades para a 
acao futura do Sistema, bem como os pontos fortes e fracos 
da sua organizacao interna. Corn base nesse diagnostic° foi 
realizado urn seminario da alta administracao, que tracou as 
linhas mestras do presente Plano. 0 documento final, 
submetido a aprovacao da Diretoria, incorpora sugestaes das 
unidades do Sistema, apresentadas no Comite de 
Planejamento (Coplan). 



Perspectivas para a Economia Brasileira 

A "Sintese dos Cenarios para a Economia Brasileira 1987-2000" aponta duas 
possibilidades para o futuro da economia brasileira: os cenarios da 
"Integracao Competitiva" e de "Fechamento". 

0 cenario da "Integracao Competitiva" constitui uma trajetOria de crescente 
competitividade da economia brasileira e de elevacao do padrao de vida da 
populacao, corn a modernizacdo do aparelho de Estado e das instituicOes 
politicas. Urn importante condicionante deste cenario e a relativa estabilizacao 
da economia mundial, acompanhada da manutencao dos fluxos de comercio e 
de uma renegociacao favoravel da divida externa brasileira. 

Esgotado o ciclo de substituicao de importacOes, o Pais passa a enfrentar o 
desafio de, simultaneamente, alargar o mercado interno e impulsionar o 
volume de comercio exterior. 

Neste sentido, este cenario implica aproveitar os chamados vetores vertical e 
horizontal do crescimento. Por vetor vertical entende-se a continua 
modernizacao da economia elevando sua produtividade global.11 -ata-se do 
principal vetor de crescimento dos 'Daises desenvolvidos, que ja integraram os 
seus respectivos espacos econOmicos e internacionalizaram parcelas 
expressivas da producao e do capital. 

A peculiaridade da economia brasileira, que permite o crescimento a taxas 
substancialmente maiores que nos !Daises desenvolvidos, reside na presenca 
do vetor horizontal. Este e representado pelo grande potencial de expansao 
do mercado interno, atraves da extensao das modernas estruturas de 
producao e de consumo por todo o espaco econOmico, apoiando-se na ampla 
disponibilidade de recursos naturais, no parque produtivo ja instalado e na 
possibilidade de urn melhor padrao distributivo da renda. Por outro lado, o 
pr6prio crescimento do mercado interno e a incorporacao do progresso 
tecnico constituem fatores-chave para alavancar a capacidade de exportacao 
das empresas brasileiras pelo aumento da competitividade e das escalas de 
producao. 

Quanto ao financiamento desse novo ciclo de crescimento, a complexidade 
das solucOes e bem maior. 

Nessa nova etapa do desenvolvimento brasileiro, o financiamento do 
crescimento devera ser efetivado em sua quase totalidade a partir de fontes 
internas de recursos, dada a restricao aos fluxos externos de capitais. 

O crescimento autofinanciado significa uma radical mudanca no processo de 
desenvolvimento brasileiro. A sua viabilidade depende, quanto ao setor 
externo, de urn crescimento continuo das exportacOes e, quanto ao setor 
interno, de programas de investimento que mantenham o coeficiente de 
importacao aproximadamente no nivel atual garantindo, assim, significativos 
superavits comerciais durante todo o period°. 
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6 	E importante salientar que o pagamento do servico da divida externa nao 
constitui a Unica motivacao para a promocao das exportaches. 0 crescimento 
a longo prazo do Brasil e sua insercao entre as maiores economias capitalistas 
nao sao compativeis corn urn cenario de "Fechamento" ao comercio exterior. 
Ainda que o mercado interno garanta escala de producao, a presenca das 
empresas brasileiras nos mercados externos e essencial para a permanente 
modernizacao de processos e criacao de novos produtos, representando uma 
etapa estrategica para a expansao tanto das empresas nacionais quanto das 
multinacionais aqui instaladas. 

A contrapartida desta performance externa é a necessaria elevacao do 
financiamento interno. Este processo requer a recuperacao da poupanca do 
setor pOblico, gravemente comprometida em virtude, basicamente, do 
ajustamento da economia brasileira ao setor externo, na primeira metade da 
presente decada. Tal ajustamento, consubstanciado na "estatizacao" da divida 
externa e numa ampla gama de instrumentos de protecao ao setor privado, 
desequilibrou as financas do setor public°. A carga tributaria liquida sofreu 
reducao drastica, principalmente devido ao aumento das transferencias ao 
setor privado a titulo de pagamento de juros. Fato semelhante ocorreu corn as 
empresas estatais do setor produtivo, que tiveram seus precos e tarifas 
bastante comprimidos. Portanto, o aumento da poupanca do setor public() 
passa pela recuperacao da carga tributaria e da capacidade interna de geracao 
de recursos das empresas estatais. 

Em paralelo a correcao das financas publicas devem ser estimuladas as varias 
modalidades de participacao do capital privado em atividades hoje sob 
exclusiva responsabilidade do Estado, redefinindo as areas de atuacao estatal, 
do capital privado national e do capital estrangeiro na economia brasileira. 

Quanto ao cenario de "Fechamento", a probabilidade de sua ocorrencia esta 
fundamentalmente vinculada a situacao da economia mundial, conjugada a urn 
quadro politico interno desfavoravel a modernizacao institutional e a execucao 
de politicas econOrnicas consistentes e voltadas para a sustentacao do 
crescimento nos padrhes de integracao e competitividade exigidos pelo novo 
ciclo. 

Caso o cenario internacional caminhe para uma crise financeira acompanhada 
de recessao ou estagnacao, elevacao das taxas internacionais de juros e de 
medidas protecionistas nos parses desenvolvidos, a estrategia de insercao do 
Brasil no comercio mundial torna-se mais dificil. Como contrapartida, a politica 
econOmica interna poderia assumir urn carater defensivo. 

No piano interno, o esforco de recuperacao da economia encontraria maiores 
dificuldades, em razao do menor crescimento e do "Fechamento" ao comercio 
internacional. 

Por fim e importante ressaltar que os objetivos e as estrategias tracadas para o 
trienio 1988-90 sao a contribuicao do Sistema BNDES para a efetivacao do 
cenario da "Integracao Competitiva". Sua implementacao tambem significa a 
realizacao de aches capazes de minimizar alguns importantes efeitos negativos 
no caso de uma eventual ocorrencia do cenario de "Fechamento". 

A Missao Institucional e a Filosofia de Atuacao do 
Sistema BNDES 

Desde a sua fundacao, foi atribuida ao BNDES a missao de agente do 
desenvolvimento econOmico do Pais. Orientando a instituicao ao longo dos 
anos, esta missao tern sido exercida atraves da criacao e operacao de 
mecanismos de financiamento de longo prazo, onde se incluem as atividades 
das empresas subsidiarias que hoje compoem o Sistema BNDES: FINAME e 
BNDESPAR. 

A partir de 1982 o BNDES recebeu a atribuicao de administrar recursos do 
Finsocial, a serem aplicados em projetos voltados para a reducao da pobreza 
absoluta e melhoria dos servicos sociais basicos, ampliando-se assim a miss -ao 
do Sistema BNDES corn a inclusao de responsabilidades diretamente 
relacionadas com a questa° social. 

Desta maneira o Plano Estrategico 1988-1990 define a missao do Sistema 
BNDES como sendo: 

"CONTRIBUIR PARA 0 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO 
PAIS" 

Alem disso, o Sistema BNDES vem consolidando uma filosofia de atuacao que, 
conforme definido no Plano Estrategico anterior, compreende urn conjunto de 
principios e valores permanentes de natureza geral que em cada etapa do 
desenvolvimento brasileiro adquirem urn significado especifico. 

1. 0 BNDES e urn agente de mudancas 
Isso significa que o Sistema BNDES, a partir de uma postura ativa na 
sociedade brasileira, orienta-se no sentido de uma busca constante de 
modernidade. 

O processo de mudancas coloca-se cada vez mais rapidamente pelo avanco 
tecnolOgico que leva ao surgimento de novos produtos e processos, exigindo 
uma profunda reestruturacao em todos os aspectos do complexo produtivo, 
incluindo custos de comercializacao, fluxos financeiros, modelo empresarial e 
institucionalidade politica. 

As exigencias de mudancas e modernizacao no horizonte deste Plano 
assumem uma relevancia toda especial, merecendo destaque dois aspectos: 

— as empresas e as instituiches publicas, inclusive o BNDES, necessitam 
reestruturar-se em funcao da "1ntegracao Competitiva", caracteristica que 
devera ocupar o lugar da "substituicao de importaches" na determinacao da 
dinamica do processo de crescimento. 

— o Estado devera modernizer-se em sua acao voltada para o atendimento 
das necessidades sociais basicas da populacao, no sentido de maior 
racionalizacao e produtividade. 



8 	2. A industrializacao e o motor basic° do desenvolvimento 

A atuacao do Sistema BNDES e marcada pelo objetivo da industrializacao, 
responsavel pelo crescimento acelerado do Brasil desde a Segunda Guerra, 
entendido como sendo urn processo de implantacao, consolidacao e 
generalizacao de uma estrutura moderna de producao e consumo de bens e 
servicos. 

Este principio, no pr6ximo cido, esta diretamente relacionado corn a 
implantacao dos setores tecnolOgicos de ponta, corn a obtencao de 
competitividade ern toda a industria ja instalada e corn o prOprio crescimento 
da capacidade produtiva para o atendimento das demandas interna e externa. 

3. 0 desenvolvimento necessita de um forte empresariado nacional 

0 empresariado nacional criou-se e cresceu no decorrer do processo de 
industrializacao corn a contribuicao do Sistema BNDES. 

No momento o fortalecimento do empresariado passa, particularmente ern 
setores fundamentais como o de petroquimica, informatica e bens de capital, 
por urn processo de reestruturacao, inclusive envolvendo concentracao e 
conglomeracao de empresas, a exemplo da tendencia que se observa nos 
parses mais desenvolvidos. 

4. 0 desenvolvimento deve buscar o aproveitamento dos recursos 
internos e a capacitacdo tecnologica das empresas nacionais 

Este principio, que sempre acompanha a atuacao do Sistema BNDES, implica a 
orientacao do parque produtivo para processos e produtos que maximizem a 
utilizacao de recursos naturals do Pais e que possibilitem uma crescente 
capacitacao tecnolOgica das empresas. 

Esta capacidade se dara tanto pela compra, absorcao e adaptacao de 
tecnologia como tambem pela producao de tecnologia prOpria nos setores 
mais maduros. 

5. 0 desenvolvimento objetiva a atenuacao dos desequilibrios sociais e 
regionais 

Sendo o crescimento econOmico condicao necessaria porem nao suficiente 
para o enfrentamento dos desequilibrios sociais e regionais do Pais, o Sistema 
BNDES continuara a dar apoio prioritario, em condicOes mais favorecidas, as 
regioes menos desenvolvidas, e, na presente etapa, intensificara seu esforco no 
sentido de criar pOlos de desenvolvimento industrial nessas regioes, capazes 
de gerar economias de aglomeracao e de escala. 

Alem disso, a partir do Finsocial, abriu-se para o Sistema uma frente de 
intervencao direta nos servicos, programas e projetos voltados para o 
atendimento das necessidades basicas da populacao. 

Os Objetivos para o Trienio 1988-1990 

0 Sistema BNDES, dentro de seu campo de acao, devera orientar suas 
atividades visando contribuir para os seguintes objetivos estrategicos: 

1 — Novo estilo de crescimento voltado simultaneamente para a integracao 
competitiva do Brasil na economia mundial e para a integracao de toda a 
nacao, reduzindo-se a pobreza absoluta, melhorando-se substancialmente a 
distribuicao de renda e reduzindo-se as desigualdades regionais. 

2 — Recuperacao da taxa de investimentos compativel corn a expansao do 
mercado interno e a manutencao da capacidade de exportacao, para garantir 
urn crescimento sustentado. 

3 — Superacao dos pontos de estrangulamento na infra-estrutura de energia e 
de transportes, que podem comprometer o crescimento da economia 
brasileira. 

4 — Participacao do setor privado ern investimentos hoje sob a 
responsabilidade do setor 

5 — Fortalecimento financeiro e patrimonial do Sistema BNDES, pela 
compatibilizacao de sua atuacao corn o perfil de recursos, buscando 
simultaneamente uma adequacao das fontes e novas formas de aplicacao de 
maior retorno. 

6 — Maior integracao do Sistema BNDES corn organismos e instituicOes da 
sociedade e Orgaos de governo, consolidando sua insercao na ambiencia 
politico-institucional do Pais e sua imagem junto a opiniao pUblica. 

7 — Racionalizacao organizacional e dos fluxos operacionais do Sistema 
BNDES no curto prazo, implementando de imediato reformas na politica e nos 
Sistemas de Recursos Humanos. 

8 — Modernizacao do Sistema BNDES a partir de uma concepcao empresarial 
adaptada as exigencias do novo estilo de crescimento. 



As Estrategias de Atuacao 

Estrategias para os objetivos de recuperacao do investimento e sustentacao do 
novo padrao de crescimento (objetivos 1, 2, 3 e 4) 

Com relacao a competitividade e ao setor externo 

— Modernizar o parque produtivo corn destaque para a capacitacao 
tecnologica da inch:Istria de bens de capital e para os sistemas de automacao 
industrial, de forma a internalizar a demanda derivada do processo de 
modernizacao nos demais setores. 

2 — Revisao do modelo empresarial brasileiro corn reestruturacao e 
concentracao de empresas, especialmente nos setores de microeletrOnica, 
informatica, quimica fina, petroquirnica e bens de capital. 

3 — Promover a criacao e implementacao de novos sistemas de apoio a 
capacitacao tecnologica do parque produtivo. 

4 — Apoiar a implantacao dos setores tecnologicos de ponta. 

5 — Formular e propor uma reestruturacao do sistema de comercio exterior, 
enfatizando a atuacao nos organismos ern que o Banco tern assento. 

6 — Apoiar as atividades exportadoras, especialmente aquelas corn maior 
valor agregado. 

7 — Apoiar a expansao e a modernizacao das indUstrias produtoras de bens 
de consumo, de forma a suprir adequadamente o mercado interno e ampliar 
as exportacOes. 

8 — Aproveitar as oportunidades de integracao latino-americana. 

Com relacao a recuperacao do investimento, a superacao dos pontos de 
estrangulamento e a participacao dos setores publico e privado 

9 — Apoiar a expansao da industria de insumos basicos e respectiva infra-
estrutura de apoio. 

10 — Apoiar a expansao da infra-estrutura econOrnica — transporte e energia. 

11 — Incentivar a ampliacao e racionalizacao dos investimentos no campo da 
energia, corn enfase especial para o setor eletrico e para conservacao de 
energia. 

12 — Apoiar projetos no setor agropecuario, desenvolvidos por unidades 
produtivas de cunho empresarial que incorporem processos tecnolOgicos 
modernos as suas atividades. 

13 — Contribuir para a criacao de instrumentos que viabilizem a transferencia 
de recursos do setor privado para as atividades hoje a cargo do setor pOblico, 
incluindo mecanismos de conversao da divida externa.  

14 — Atuar no sentido da recuperacao dos precos e tarifas publicas atraves de 
Ka° institucional, ern especial nos orgaos colegiados dos quais o Sistema 
participa. 

Com relacao a reducao da pobreza, distribuicao de renda e 
desigualdades regionais 

15 Contribuir para o atendimento das necessidades sociais basicas 
atraves de: 

— ampliar as atividades envolvendo os aspectos sociais dos programas e 
projetos apoiados pelo Sistema; 

— identificacao e apoio a projefos sociais corn capacidade de pagamento: 

— apoio a projetos socials que sirvam de modelo para a modernizacao e o 
desenvolvimento da infra-estrutura social basica; 

— criacao de mecanismos que assegurem a preservacao do valor real dos 
recursos do Finsocial a partir de sua alocacao ao Banco. 

— apoio a producao agricola dos pequenos produtores beneficiados ern 
programas de assentamento. 

16 — Contribuir para a superacao das desigualdades regionais implementando 
a estrategia da "descentralizacao concentrada" que implica o apoio a 
empreendimentos integrados e grandes projetos indutores de crescimento 
econOmico. 

17 — Contribuir para a expansao do setor produtor de bens salarios, adequada 
a melhor distribuicao de renda, uma das caracteristicas do novo estilo de 
crescimento. 

Estrategias para o objetivo de fortalecer a estrutura financeira e 
patrimonial do Sistema BNDES (objetivo 5) 

1 Promover awes que viabilizem a obtencao de fluxo de recursos livres, 
incluindo aumento de capital. 

2 — Criar instrumentos para a captacao de recursos no mercado de capitals. 

3 — Desenvolver esforcos no sentido de ampliar significativamente a 
transferencia ao Sistema BNDES dos recursos arrecadados pelo Finsocial a 
cada ano, preservando a sistematica de autonomia para aplicacao desses 
recursos. 

4 — Promover a privatizacao das empresas controladas pelo Sistema e a 
alienacao das participacOes minoritarias do BNDES ern empresas estatais, bem 
como a desmobilizacao de ativos nao operacionais. 

5 — Fixar criterios para a atuacao do Sistema junto ao setor public°, 
particularmente no que se refere a estados e municipios, de modo a evitar a 
excessiva exposicao e risco junto a este setor. 

6 — Direcionar o fluxo adicional de recursos orcamentarios preferencialmente 
para o setor privado, de modo a ampliar sua participacao no estoque total de 
operacaes de credito direto. 



12 7 — Fixar criterios especificos para novas linhas de credit() que viabilizem 
aplicacOes a taxas de juros mais elevadas. 

8 — Ampliar as operacOes de participacao acionaria e debentures conversiveis, 
atraves da BNDESPAR, em empresas de alta rentabilidade. 

Estrategias para o objetivo de integracao politico-institucional do 
Sistema BNDES (objetivo 6) 

— Acompanhar permanentemente as atividades politicas do Pais, articulando 
a presenca da instituicao nas varias instancias de decisao e representacao da 
sociedade. 

2 — Intensificar a politica de comunicacao social. 

3 — Difundir os padrOes de formulacao e avaliacao dos "projetos 
paradigmaticos" apoiados pelo BNDES na area social. 

4 — Ampliar a participacao do Sistema BNDES na formulacao e execucao de 
politicos relacionadas corn o desenvolvimento brasileiro. 

5 — Divulgar e debater amplamente nos diversos setores da sociedade o 
piano estrategico do Sistema BNDES. 

Estrategias para os objetivos de racionalizacao e modernizacao 
organizacional do Sistema BNDES (objetivos 7 e 8) 

— Aperfeicoar o fluxo e os instrumentos decisorios. 

2 — Descentralizar de forma programada os sistemas de apoio. 

3 — Ampliar e aprimorar os mecanismos de integracao entre as diversas areas 
e setores do Sistema. 

4 — Aperfeicoar os sistemas de informacao automatizados corn o 
desenvolvimento de controles gerenciais e a melhoria dos padroes de 
fidedignidade das informacOes. 

5 — Implantar a nova Metodologia de Analise de Projetos, buscando a 
simplificacao de procedimentos e introduzindo, sempre que possivel, 
a abordagem por programa, grupo econOmico ou grande empresa estatal. 

6  —  Aprimorar o sistema de acompanhamento de projetos. 

7  —  Desenvolver urn sistema de avaliacao de desempenho para  o  Sistema 
BNDES e suas unidades. 

8 — Implementor reformas na gestao de Recursos Humanos corn destaque 
para os seguintes aspectos: 

—recrutamento, alocacao e dispensa de pessoal; 

— avaliacao periOdica de desempenho: 

— treinamento articulado corn os objetivos do Sistema: 

—mobilidade de pessoal. 

9  —  Promover urn processo de reorganizacao abrangente do Sistema BNDES. 

Sistema BNDES 

BNDES 
Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social 
Av. RepUblica do Chile, 100 
CEP: 20139 - Rio de Janeiro  -  RJ 
Telex: (021) 30447/33189 - Tel.: 277-7447 

FINAME - Agencia Especial de F.inanciamento Industrial 
Av. Republica do Chile, 100 -17° andar 
CEP: 20139 - Rio de Janeiro - RJ 
Telex: (021) 21857 - Tel.: 277-7447 

BNDESPAR - BNDES Participacoes S.A. 
Av. Republica do Chile, 100 - 20° andar 
CEP: 20139 - Rio de Janeiro - RJ 
Telex: (021) 30165 - Tel.: 277-7447 

ESCRITORIOS 

Brasilia 
Setor Bancario Sul - Conj. I - Bloco E - 4° andar 
CEP: 70070 - Brasilia - DF 
Telex: (061) 1190 - Tel.: 225-4350 

Sao Paulo 
Av. Paulista, 460 -12? andar 
CEP 01310  -  Sao Paulo - SP 
Telex: (011) 35568 - Tel.: 251-5055 

Recife 
Rua Riachuelo, 105  - 	andar 
CEP: 50000 - Recife - PE 
Telex: (081) 2016 - Tel.: 231-0200 
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