
AcA0 FINANCIADORA DO BNDE 

EM 1968 

A caracteristica marcante da agao 
financiadora desenvolvida pelo BNDE 
no exercicio de 1968 assentou-se na 
diversificagao crescente emprestada 
as modalidades operacionais da Enti-
dade, no sentido do atendimento da 
demanda de recursos para investimen-
tos em major nUmero de atividades pro-
dutivas do Pais. 

Corn esse objetivo, urn conjunto de 
medidas postas em pratica corn exit°, 
pelo Banco, possibilitou o alargamento 
do seu campo de atuagao, resultando, 
ccnsequentemente, no melhor balan-
ceamento das aplicagOes de recursos 
em beneficio de empreendimentos alo-
cados em quase todos os setores funda-
mentals ao processo national de de-
senvolvimento economico. 

Tais resultados decorreram de di-
versos fatores de ponderavel significa-
do, dentre os quais cumpre ressaltar 
os seguintes: 

— redugao apreciavel das aplica-
goes de recursos do Banco nos em-
preendimentos siderUrgicos sob s u a 
responsabilidade, gragas ao funciona-
mento normal das usinas da COSIPA, 
USIMINAS e Ferro e Ago de Vitoria, o 
que resultou em baixar para apenas 
5,8% a participagao do setor siderdr-
gico no montante global dos financia-
mentos autorizados, contra os percen-
tuais de 36%, 46% e 68% verificados 
no trienio anterior; 

— formalizagao de operagEies especi-
fleas vinculadas a colaboragao objeto 
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de convenios firmados entre o BNDE e 
outros organismos publicos — parti- 
cularmente 0 DNPVN, a RFFSA, 0 DNER, 

a ELETROBRAS e a PETROBRAS — dando 
ensejo, inclusive, a que o Banco vol-
tasse a atuar expressivamente na area 
de infra-estrutura de transportes; 

efetivagao de medidas de natu-
reza varia visando a ampliar o campo 
de atuacao da Entidade e que torna-
ram mais elasticos os criterios de en-
quadramento e prioridade exercitados 
pelo Banco, valendo ressaltar nesse 
sentido, como exemplos marcantes, a 
concessao dos primeiros financiamen-
tos em favor dos setores de agropecua-
ria, de telecomunicagoes e de minera-
cao; 

— consecucao d e resultados ini-
ciais no que tange aos efeitos da refor-
mulagdo administrativa da Casa, em 
especial quanto a sistemas e processos 
mais expeditos e eficientes relativa-
mente a apresentagao de projetos, a 
analise e ao controle das operagoes de 
credito autorizadas, assim como do 
funcionamento geral da Eintidade; 

— continuidade e ampliagao d a 
agao exercida atraves dos programas  

especiais custeados coni fundos especi 
fleas — FUNTEC, FIPEME, FUNDEPRO, 

FINAME e FINEP — inclusive corn ado- 
cao de criterios mais amplos e flexiveis 
para a concessao de creditos; 

— consolidagao da pratica do re-
passe de recursos do Banco a Agentes 
Financeiros regionais e estaduais, o 
que term possibilitado levar a assisten-
cia crediticia do BNDE a um extenso e 
variado rol de pequenas e medias em-
presas industriais localizadas na qua-
se totalidade das Unidades da Federa-
cao; 

— disponibilidade de recursos pro-
porcionada, de um lado, pelo apoio e 
compreensao dispensados pelas auto-
ridades monetarias as atividades d e 
responsabilidade do BNDE e, de outra 
parte, pela colaboragao de organismos 
financeiros externos. 

O relato e a analise da agdo finan-
ciadora do Banco no exercicio findo, 
feitos em seguida, retratam a tmpor-
tancia e o acerto da sua atuagao, evi-
denciando o ininterrupto proposito da 
Entidade em cumprir a altura o seu 
relevante papel de principal agente do 

Nfimero de Operacoes Aprovadas 
ESPECIFICAcA0 

1966 1967 	I 	1968 

A —EM MOEDA NACIONAL 	 4.157 3.645 6.788 

FRE 	  25 29 43 
FUNTEC 	  11 17 25 
FIPEME (incl. repasses) 	 119 86 67 
FUNDEPRO 	  7 20 15 
FINAME 	  3.972 3.487 6.626 
FINEP 	  21 6 10 
Ac6rdos de Emprestimos (*) • 	• 2 2 

B — PRESTACAO DE AVAL: 	 12 16 27 

TOTAL 	  4.169 3.661 	6.815 

(*) Acordos AID/BNDE e Brasil/Dinamarca/BNDE. 
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Govern() Federal responsavel pelo fo-
mento e crescimento dos setores fun-
damentais ao progress° e a emanci-
pagao economica do Brasil. 

COLABORACAO FINANCEIR.A 
APROVADA 

NUMERO DE OPERAOES 

Somou 6.815 o numero total de 
operagoes d e credit° aprovadas n o 
exercicio passado, contra 3.661 opera-
goes em 1967 e 4.169 em 1966. A cola-
boragdo atraves da FINAME continuou 
liderando, de longe, o numero de ope-
ragoes aprovadas, como pode ser vista 
no quadro da pagina 102. 

2 de registrar que foi insignificante 
o numero de operagoes relativas a su-
plementagoes de recursos para proje-
tos aprovados em exercicios anteriores, 
destinando-se a quase totalidade das 
operagoes em 1968 a empreendimentos 
novas. 

0 setor industrial continuou man-
tendo posiga- o de lideranga no conjun-
to das operagoes aprovadas, principal- 

mente pela participacao da agao fi-
nanciadora da FINAME e do FIPEME, 
valendo ressaltar, em relagao ao ulti-
mo, que nao estao computadas na ta-
bela as operagoes finais realizadas pe-
los seus Agentes Financeiros coin re-
cursos repassados pelo Banco. 

OPERAOES EM MOEDA NACIONAL 

0 montante global das operagoes 
financeiras aprovadas pelo BNDE em 
1968 sob as diferentes modalidades em 
vigor alcangou a vultosa cifra de NCr$ 
990,4 milh5es, equivalendo, em termos 
nominais, a urn incremento de 31,2% 
sobre a valor total registrado no exer-
cicio anterior e a 6,1% em valores 
reais, a pregos de 1968. 

No quadro a seguir esta anotada 
a evolugdo historica d o conjunto d a 
colaboragao financeira em moeda na-
tional aprovada pela Entidade desde 
sua criagao, sendo os respectivos mon-
tantes anuais apresentados em valores 
nominais e reais, estes calculados a 
pregos de 1968 de acordo corn os indi-
ces de pregos da FGV. 

VALOR DAS OPERACOES APROVADAS EM MOEDA NACIONAL 

ANOS 

A pregos da epoca A pregos de 1968 

NCr$ mil 
Incremento 

anual (%) 
NCr$ mil 

Incremento 

anual (%) 

1952 	 1.181,0 132.369,4 
1953 	 1.485,7 25,8 144.875,7 9,4 
1954 	 2.997,8 101,8 230.175,1 58,9 
1955 	 2.592,6 - 	13.5 170.813,0 - 25,8 
1956 	 6.722,8 159,3 370.361,4 116,8 
1957 	 8.700,8 29,4 420.003,9 13,4 
1958 	 12.323,4 41,6 524.734,9 24,9 
1959 	 10.816,4 12,2 333 . 767,4 36,4 
1960 	 14.912,1 37,9 357 . 270,2 7,0 
1961 	 25.473,3 70,8 444.350,8 24,4 
1962 	 26.196,1 2,8 301.225,8 32,2 
1963 	 43.722,3 66,9 289.434,7 3,9 
1964 	103.641,0 137,0 359.517,5 24,2 
1965 	356.029,1 243,5 786.149,7 118,7 
1966 	531.253,8 49,2 847.139,4 7,8 
1967 	752 . 686,8 41,7 933 . 534,9 10,2 
1968 	990.389,0 31,2 990.389,0 6,1 
1952/68 	2.891.124,0 7.636.144,3 
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MODALIDADES OPERACIONAIS - As 
aplicagoes de recursos a conta do Fun-
do d o Reaparelhamento Economic° 
(FEE) mantiveram sua posigao de li-
deranga no conjunto da colaboragdo 
em moeda national aprovada em 1968, 
corn a participagao de 61,3% sabre o 
montante global e registrando urn in-
cremento de 20,3% em relagao a 1967. 
Vale salientar que com a redugao veri-
ficada nas aplicagoes de interesse das 
empresas siderfirgicas controladas pelo 
Banco, as operagoes de participagao so-
cietaria reduziram-se, paralelamente, 
de maneira substantial, vista que os 
creditos concedidos, no exercicio, sob 
forma de financiamento, a USIMINAS 
e a COSIPA somaram, tao somente, 
NCr$57.038 mil, ou seja, 5,8% do va-
lor global das operagoes aprovadas no 
exercicio. A &ilea operagdo de parti-
cipacao societaria — no valor de NCr$ 
8.640 ma — beneficiou projeto no se-
tor de celulose (Borregard). 

Segue-se em importancia a agao fi-
nanciadora exercida atraves da Agen-
cia Especial de Financiamento Indus-
trial — FINAME, oferecendo apreciavel 
incremento em flamer° e valor de ope-
ragoes aprovadas, com a participagao 
de 22,6% no montante global dos cre-
ditos deferidos pelo Banco. E de des-
tacar que os creditos aprovados pela 
FINAME aumentaram de quase 100% 
comparativamente ao ano de 1967. 

Tambem o programa do FIPEME 
prosseguiu revelando razoavel desen-
volvimento, verificando-se um incre-
mento de 45,9% em confronto corn os 
montantes aprovados em 1967 e uma 
participagao, no exercicio, de 7,7% no 
conjunto de colaboragao autorizada, o 
que permitiu atender a urn niVmero 
expressivo de pequenas e medias em-
presas industrials do Pais. Foram ain-
da autorizados repasses de NCr$ 
36.240 mil a conta do FIPEME . 

No que tange aos programas a con-
ta do Fundo de Desenvolvimento da 
Produtividade — FUNDEPRO e da FINEP 
S . A . , embora tenha lido registrado 
ligeiro aumento dos valores da respec-
tiva colaboragao aprovada, é certo, po  

rem, que tais montantes ainda se mos-
tram pouco significativos no contexto 
da acao financiadora do BNDE, o que é 
explicavel por motivos de natureza va-
ria, particularmente a reduzida de-
manda de recursos desses Fundos. 

Assinale-se, de outra parte, que em 
1968 foram aprovadas algumas opera-
goes a conta do AcOrdo de Empresti-
mo Brasil/Dinamarca/BNDE, cuja exe-
cugao, iniciada em 1966, rid° obtivera 
continuidade em 1967 por falta de pos-
tulantes interessados. 

As operagoes de responsabilidade 
do Fundo de Desenvolvimento Tecnico-
Cientifico — FUNTEC tiveram o seu 
montante global reduzido em confron-
to corn o ano anterior, conquanto seja 
de salientar o atendimento de major 
Manero d e empreendimentos nessa 
modalidade operational, tanto no que 
respeita a programas de ensino espe-
cializado quanta ao campo de pesqui-
sas tecnolOgicas. 

0 quadro a seguir (pag. 105) sinte-
tiza, para o periodo 1965/1968, a 
evolugao da colaboragaa financeira 
aprovada sob as diferentes modalida-
des operacionais exercitadas pelo BNDE. 

ComposigKo SETORIAL - Cabe cha-
mar a atengao, inicialmente, para o 
fato de que as estatisticas da agao 
financiadora do BNDE a seguir trans-
critas, tern apresentagao diferente da-
quela adotada ate o ano de 1967, o 
que decorre da adogdo, pelo Banco, de 
nova classificagao de atividades eco-
nomicas para fins de enquandramen-
to e apoio financeiro. Em linhas ge-
rais, a nova classificagao assim se 
resume: 

Servicos de utilidade publica 
Abrangendo os setores de enerda 
eletrica, de transportes terrestres, 
aquaticos e aereos e de telecomu-
nicagoes. 
Industria de transformactio 
Mineragdo e pesquisa mineralogica 
Agricultura, Pecuaria, Abasteci-
mento (incluindo armazens, silos, 
matadouros e frigorificos) e Ali-
mentagao (incluindo industrias 
alimentares). 
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MODALIDADES 

COLABORAcA0 APROVADA EM 
MOEDA NACIONAL 

(NCr$ mil correntes) 

1965 	1966 	j 	1967 	I 	1968 

FRE 	  236.850 	378.947 504.579 	607.056 

Emprestimos convencionais 30.946 	138.431 263.595 	598.416 
- Participagdo societaria 205.904 	240.516 240.984 	8.640 

REPASSE A AGENTES FINANCEI- 
ROS 	  19.540 	17.700 37.010 	36.240 

FUNTEC 	  1.012 	3.517 43.737 	30.162 
FIPEME (excl. repasses) 	  7.265 	48.407 52.233 	76.198 
FUNDEPRO 	  357 1.032 	4.875 
FINAME 	  41.678 73.619 111.853 j 	223.541 
FINEP 	  104 	976 2.243 	4.597 
FUNAI 	  9.973 
Inversoes diretas de empresas segura-
doras 	  3.067 ' 	5.122 
Acordos de Emprestimo AID/BNDE . 28.630 ; 	1.800 
Acordo de Emprestimo Brasil/Dina-

marca/BNDE 	  809 	 7.720 
Repasse de creditos externos 	 7.910 

TOTAL 	  356.029 	531.254 	752.687 	990.389 

A agregagao das cifras correspon-
dentes a cclaboragao financeira em 
moeda nacional aprovada no trienio 
1966/1968 resulta nos dados da tabe-
la-resumo a seguir, onde se destacam 
os principais grupos de setores aten- 

didos, especificando-se as respectivos 
montantes em termos de valores cor-
rentes e constantes, estes tomados a 
pregos de 1968, usando-se os compe-
tentes indices da FGV. 

ESPECIFICACAO 

COLABORACAO APROVADA EM 
MOEDA NACIONAL 

(NCr$ mil) 

1966 	 1967 	 1968 

I - A Pregos Correntes 
Servigos de Utilidade Pdblica 64.297 j 	185.644 	409.854 
Inddstrias (incl. a alimentagao) 459.677 	521.343 	496.995 
Outros Setores 	  7.280 	45.700 	83.540 

TOTAL 	  531.254 752.687 990.389 

II - A Pregos de 1968: 
Servigos de Utilidadelica 102.529 	230.249 	409.854 
Inddstria (incl. alimentagao) 733.002 	646.606 j 	496.995 
Outros Setores 	  11.608 56.680 83.540 

TOTAL 	  847.139 933.535 990.389 
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O exame da composigao setorial da 
colaboragdo em moeda nacional apro-
vada em 1968 mostra que, embora re-
velando decrescimo em relagdo a 1967, 
o setor industrial continuou liderando 
o montante da assistencia crediticia 
concedida pelo Banco, corn uma par-. 
ticipagdo de 47% no valor global das 
operagoes. Dentro do setor industrial, 
o ramo siderUrgico perdeu sua posigao 
majoritaria, que caiu de 54%, em 1967, 
para apenas 12% em 1968; em contra-
partida, a assistencia financeira dis-
pensada aos demais ramos fabris am-
pliou-se significativamente, em parti-
cular quanta. ao  atendimento de maior 
nUmero de atividades industriais . 
Observa-se, par outra parte, que as 
aplicagoes no setor industrial a conta 
do FRE tiveram sua participagdo redu-
zida, corn a destinagdo maior de recur-
sos daquela origem em beneficio de 
outras atividades, particularmente dos 
servigos de utilidade publica. 

Conforme sera, apreciado adiante, a 
expansao do apoio crediticio em favor 
dos servigos de infraestrutura consti-
tuiu, de igual sorte, aspect() relevante 
da agdo financiadora do BNDE no exer-
cicio relatado, registrando-se uma 
participagao de 41 % do montante 
global das operagoes aprovadas. Em 
1967 a assistencia do Banco a esses 
servigos basicos praticamente ficou li-
mitada ao setor de energia eletrica, 
destacando-se vultoso financiamento 
concedido a CEEE do Rio Grande do 
Sul (NCr$ 144,5 milhoes) e vinculada 
ao projeto da Usina de Passo Real. Ja 
em 1968, a atuagao do Banco assume 
novas caracteristicas com o atendi-
mento nao apenas do setor de energia 
eletrica, mas igualmente de importan-
tes empreendimentos nos campos dos 
transportes aquaviario, ferroviario e 
rodoviario, iniciando-se, outrossim, o 
apoio financeiro da Entidade a proje- 

ATIVIDADES BENEFICIADAS 

COLABORACAO APROVADA EM 

MOEDA NACIONAL 

NCr$ mil correntes 	Participacio % 

1967 1968 1967 	1968 

SERVIcOS DE UTILIDADE PUBLICA . 185.644 	409.854 22,7 41,4 

Energia Eletrica 183.700 	88.563 j 24,4 8,9 
Transportes    	 1.944 	265.291 0,3 26,8 
Telecomunicagoes 	  56.000 5,7 

MINERACAO 	  18.794 1,9 

INDeSTRIAS DE TRANSFORMAcA0 . 504.862 462.742 67,1 46,7 

Siderargica 	  272.954 57.038 36,3 5,8 
Outras 	  231.908 405.704 30,8 40,9 

AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO E 
ALIMENTAcA0 	  18.444 45.122 2,4 4,6 

ENSINO E PESQUISAS TECNICO-CIEN- 
'MICAS 	  43.737 31.416 5,8 3,2 

OUTRAS 	  22.461 2,2 

TOTAL • 	  752.687 	990.389 100,0 100,0 
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tos compreendidos nos servigos de te-
lecomunicagoes. 

Outro evento marcante registrado 
no ano findo foi o inicio da assistencia 
crediticia do Banco ao setor de mine-
ragao, modalidade que devera se de-
senvolver significativamente no fu-
turo. 

Destaque-se do mesmo modo que as 
aplicagoes de recursos do Banco nos 
setores agropecuario, de abastecimen-
to e alimentagao ofereceram relativo 
aumento em 1968, sendo de ressaltar, 
igualmente, a concessao do primeiro 
financiamento de interesse de projeto 
integrado no campo agropecuario. 

No tocante ao financiamento de 
programas de ensino e pesquisas tec- 

nico-cientificas, embora revelando li-
geiro decrescimo no seu montante, a 
assistencia do Banco em 1968 propi-
ciou o atendimento de maior nnmero 
de empreendimentos, ao mesmo passo 
que a ampliagao geografica da cola-
boragdo prestada. 

0 quadro da pag. 106 resume, para o 
bienio 1967/1968, a composigao seto-
rial da colaboragdo aprovada . 

Por sua vez, a seguinte tabela resu-
me os dados relativos apenas ao exer-
cicio de 1968, grupando os setores 
beneficiados pela contribuigao finan-
ceira aprovada e especificando as mo-
dalidades operacionais corresponden-
tes. 

COLABORAcA0 APROVADA EM MOEDA 
NACIONAL — 1968 (NCr$ mil) 

MODALIDADES OPERACIONAIS 

FRE 	  
FUNTEC 	  
FUNDEPRO 	  
FIPEME (incl. repasses) 	 
FINAME 	  
FINEP 	  
Acordo Brasil/Dinamarca/BNDE 

TOTAL 	  

Considerando-se todo o periodo de 
funcionamento do Banco e tomando-se 
os respectivos valores a pregos unifor-
mes de 1968, a colaboragdo em moeda 

SETORES 

Servicos de 	Indfistrias 	Outras 
Utilidade 	de Trans- Atividades 

Pfiblica 	formagio 

TOTAL 

350.190 235.680 	21.186 607.056 
— 	30.162 30.162 
430 4.445 4.875 

106.578 5.860 112.438 
57.182 119.793 46.566 223.541 

2.482 261 1.854 4.597 
7.720 7.720 

409.854 	462.742 117.793 990.389 

national aprovada ate o exercicio fin-
do soma o equivalente a NCr$ 7,6 bi-
lhties e tern a seguinte agregagao se-
torial 

COLABORACAO 
APROVADA 

Servigos de Utilidade 

1952/1968 

NCr$ milhoes, 
precos de 1968 

a 
% 

Publica 	 2.&66 37,5 
Industrias de Trans-

formagdo 	 4.501 58,9 
Outros 	  269 3,6 
TOTAL 	  7.636 100,0 
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Compete mencionar, por ultimo , que 
o Banco, sendo o principal Agente do 
Govern da Uniab para a promogdo 
dos investimentos necessaries ao de-
senvolvimento dos setores fundamen-
tals ao progresso do Pais, atende indis-
tintamente a empreendimentos de ini-
ciativa estatal ou privada, carreando 
seus recursos, no primeiro caso, pre-
ponderantemente para os chamados 
services de infraestrutura, os quais em 
sua maioria encontram-se sob respon-
sabilidade do Estado.. Apreciada sob 
este angulo, verifica-se que a colabora-
gao financeira aprovada em 1968 atri-
buiu 46% do seu montante a entida-
des publicas e 54% a empreendimen-
tos de iniciativa privada. 

COMPOSIO.0 GEOGRAFICA — 0 Con- 
fronts d a s operagoes aprovadas e m 
1968 e 1967 revela que, a despeito de 
ligeira reduga° na sua participagdo no 
conjunto d o s creditos concedidos, a 

Regido Sudeste continua absorvendo 
a maior parcela das aplicagoes do Ban-
co, com 64% do montante global au-
torizado no exercicio findo. Por outro 
lade, a Regido Extremo Sul manteve 
sua posigao relativa, enquanto se re-
gistrou ligeiro aumento na participa-
gao das Regi6es Norte e Nordeste e 
urn decrescime na Regido Centro-
Oeste. 

Ainda comparativamente a 1 9 6 7, 
observa-se, outrossim, que a excegao 
do Centro-Oeste, em todas as demais 
regioes geo-economicas registrou-se 
crescimento nas aplicagfies aprovadas 
em 1968 pela entidade, destacando-se 
os incrementos verificados em relagdo 
as Regi6es Norte e Nordeste. 

A seguir sao especificados por re-
gibes geo-economicas os respectivos 
montantes de colaboragao em moeda 
national autorizada no bienio de 1967/ 
1968. 

REGIOES GEO-ECONOMICAS 

COLABORAcA0 APROVADA EM MOEDA NACIONAL 

NCr$ mil correntes Participacam % Incremento 

1967/68 

1967 	1968 1967 	I 1968 

Norte 	  3.130 7.180 0,4 0,7 + 129,4 
Nordeste    	 49.230 68.843 6,5 7,0 ± 	39,8 
Sudeste 	  498.915 628.886 66,3 63,5 j 	+ 	26,1 
Extremo Sul 	  175.650 230.162 23,4 	23,2 	+ 	31,0 
Centro-Oeste 	  25.762 	10.644 	3,4 	1,1 — 	58,7 
Inter-regional e n.e. 	 44,674 	 4,5 

BRASIL 	  752.687 	990.389 	100,0 	100,0 	+ 	31,6 

Isoladamente, o Estado de Sao Paulo 
continuou recebendo a parcela mais 
significativa da assistencia financeira 
aprovada pelo Banco, o que esta de 
acordo corn a importancia economica 
daquela Unidade. 

Seguem-se como principals benefi-
carios da colabDragdo do Banco em 
1968, os Estados do Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Espirito Santo, Guana-
bara, Rio de Janeiro, Santa Catarina 
e Bahia. 

Outro aspecto a salientar quanto 
agab financiadora de 1968 diz respeito 
a composigao geogralica das aplicagoes 
de cada modalidade operational exer-
citada pela Instituigab, conforme re-
sumido no quadro adiante. Embora se 
concentrando Imajoritariamente nas 
Regioes Sudeste e Extremo-Sul — que 
se constituem nas areas mais progres-
sistas do Pais — é de ressaltar que as 
aplicagoes do FRE, FIPEME e FINAME 
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FRE 	  
FUNTEC 	 
FUNDEPRO 
FIPEME (inclusi- 

ve repasse) 
FINAME 	 
FINEP 
Aeordo Brasil/Di-

namarca/BNDE 

TOTAL 

aleangaram a totalidade das regioes, 
enquanto operagoes dos demais Fun- 

dos especiais se destinaram preponde- 
rantemente ao Sudeste e Extremo Sul. 

MODALIDADES 

COLABORACAO APROVADA EM MOEDA NACIONAL - 1968 

(NCr$ mil) 

Norte 	Nordeste 	Sudeste 	Extremo 

Sul 

Centro 

Oeste 

BRASIL 

(*) 

5.000 44.250 329.980 178.140 6.286 607.056 
1.100 26.824 2.238 30.162 

3.719 1.156 4.875 

1.534 870 90.344 17.840 1.850 112.438 
646 21.725 169.242 29.181 	2.508 223.541 

898 1.057 	1.607 4.597 

7.720 7.720 

7.180 68.843 	628.886 	230.162 	10.644 	990.389 

(*) Inclusive operagoes de interesse inter-regional 

OPERAOES EM MOEDA ESTRANGEIRA 

Assumiu consideravel importancia 
no exercicio de 1968 a modalidade de 
prestagdo de aval - em que o Banco 
atua diretamente ou como Agente do 
Tesouro Nacional, garantindo opera-
gOes de credit° em moedas estrangei-
ras contratadas no exterior por enti-
dades pi blicas ou empresas privadas, 
vinculadas a empreendimentos funda-
mentais ao crescimento economic° do 
Brasil. 

Assim é que o montante das 27 ope-
ragoes aprovadas em 1968 alcancou 
cifra equivalente a US$ 91,2 milli -6es, 
que corresponde a um incremento de 
105,2% sObre o total de 1967 e a 9,4% 
do montante global aprovado em todo 
o periodo de existencia do Banco. Esse 
valor somente é superado pelos totais 
relative's aos anos de 1958 e 1959, 
quando ocorreram vultosas operagOes 
de aval em favor dos empreendimentos 
siderUrgicos controlados pelo BNDE. 

Expresso em moeda brasileira, o va-
lor dos avais aprovados no ano findo 
corresponde a urn total da ordem de  

(transporte) e n.e. 

NCr$ 316 , 6 milhOes que, somados ao 
valor global das operagoes em moeda 
national autorizadas, resultam no sig-
nificativo montante de NCr$ 1.307 
milhoes para todo o conjunto da agdo 
financiadora do Banco no ano pas-
sado. 

0 quadro a seguir registra a evolu-
gdo das operagoes de prestagdo de aval 
aprovadas ao longo do periodo de 
1952/1968: 

ANOS 

OPERACOES DE PRESTACAO 

DE AVAL APROVADAS 

Totals (equi- 	Ineremento 
valentes em 	Anual 

US$ mil) 	 (% 

1952 
1953 2.178 
1954 7.133 227,5 
1955 20.672 189,8 
1956 48.954 136,8 
1957 89.865 83,6 
1958 209.983 133,7 
1959 163.011 22,4 
1960 50.169 69,2 
1961 62.836 25,2 
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1967 

(equivalencia em US$ mil) ATIVIDADES BENEFICIADAS 

TOTAL GERAL 
1968 
	

1952/1958 

OPERAMS DE PRESTACAO 
DE AVAL APROVADAS 

SERVICOS DE UTILIDADE PtIBLICA . 

Energia Eletrica 	 
Transportes 

INDeSTRIA 	  

Siderurgia 	  
Diversos 	  

OUTROS SETORES 	  

TOTAL 	  

40.042 

1.614 
38.428 

3.997 

989 
3.008 

403 

44.442 

82.715 I 	488.636 

162.796 
325.840 

469.077 

377.013 
92.064 

13.206 

970.919 

82.715 

8.309 

2.000 
6.309 

192 

91.216 

1962 	67.533 
1963 	10.755 
1964 	2.481 
1965 	55.423 
1966 	44.268 
1967 	44.442 
1968 	91.216 
1952/68 	970.919 

COMPOSICAO SETORIAL - Cabe salien 
tar que dos US$ 91.216 mil referentes 
as operageies de aval aprovadas no 
exercicio, US$ 79.148 mil correspon- 
dem a avais dados pelo Banco em 
nome do Tesouro Nacional, restando 
US$ 12.068 mil para as operagoes no 
proprio nome da Entidade, ai se in- 
cluindo operagoes do FIPEME e do Pro- 
tocolo Inter-Governamental Brasil/ 
/miss. 

O setor de transportes continuOil 
sendo o mais beneficiado pelas opera-
goes de aval em que o Banco intervem, 
cabendo-lhe 90,7% do valor global de 
1968, com participagao expressiva do 
subsetor de transporte aeroviario, se-
guido dos transportes ferroviario e 
aquaviario. 

A prestagao de avais a operagoes de 
interesse de empreendimentos indus-
triais, ai se incluindo avais autoriza-
dos atraves do FIPEME e do Protocolo 
Brasil/miss, manteve-se corn significa-
gao reduzida - 9,1% do total - em-
bora atendendo a varios ramos fabris. 

A seguir registra-se a evolugao da 
colaboragdo financeira do BNDE sob a 
modalidade de prestagao de garantia, 
distribuida por grandes grupos de ati-
vidades beneficiadas. 

7,5 
-- 	84,1 
-- 	76,9 

2.133,9 
-- 	20,1 

0,4 
105,2 

ComPosicAo GEOGRAFICA - E de des-
tacar, por sua vez, que 56,6% do mon-
tante dos avais aprovados em 1968 
referiram-se a projetos de interesse in-
ter-regional, ou seja, especificamente 
para a aquisigao de aeronaves e suas 
pegas sobressalentes. Quanto ao res-
tante daquele valor, sua distribuigao 
geografica mostra que se beneficiaram, 

principalmente, empreendimentos lo-
calizados nos Estados do Espirito San-
to, Sao Paulo, Guanabara, Paraiba, 
Bahia e Minas Gerais. 

O quadro a seguir resume, por re-
gioes geo-economicas, a distribuigao 
do valor das operageies de aval apro-
vadas pelo Banco. 
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OPERAcOES DE PRESTAC AO DE AVAL APROVADAS 

REGIOES 

Norte 
Nordeste 	  
Sudeste 	  
Extremo Sul 	 
Centro-Oeste 	 
Inter-Regional 	 

BRASIL 	 

US$ mil Participagio % 

1967 	 1968 1967 	 1968.  

1.328 3,0 
5.200 5,7 

7.635 33.678 17,2 36,9 
1.614 8 3,6 0,0 
1.170 682 2,6 0,8 

32.695 51.648 73,6 56,6 

44.442 91.216 100,00 100,00 

LINHAS DE CREDITO NO EXTERIOR — 
Revelou-se intensa e proveitosa, no 
exercicio de 1968, a atividade desenvol-
'Oda pelo BNDE no tocante a negocia-
gOes objetivando a abertura de linhas 
de credit° junto a organismos finan-
ceiros do exterior, conduzindo-se urn 
total de 12 convenios tratados direta-
mente pelo Banco, dos quais 5 foram 
assinados em 1968 (CAMER, PARIBAS, 
BHW, OTTO WOLFF e PROMOPECHE) , 3 fo-
ram aprovados pelo Banco, aguardan-
do apenas sua assinatura (Inc, cos e 
BNP), enquanto os 4 retstantes encon-
tram-se em fase final de negociacao 
(CCF, BB, MUNCH MEYER e BOLSA). Em 
periodo anterior ao relatado haviam 
sido assinados 4 convenios (CIAVE, 
MKB, FERROSTAAL e s.G.), todos ainda 
em vigor. Alen das atividades decor-
rentes das negociagoes efetuadas dire-
tamente pelo BNDE, cabe ref erir a apro-
vagdo, pela Entidade, de operagoes de 
aval a conta do Protocolo Inter-gover-
namental Brasil/miss, firmado em 9 
de agosto de 1966, e do Acordo de Em-
prestimo Brasil/Dinamarca, do qual o 
Banco é o Agente Financeiro do Go-
vern° Brasileiro. 

Tratando-se de modalidades opera-
cionais de inegavel expressividade 
para a ampliagao e diversificagdo das 
atividades do Banco, faz-se convenien-
te e oportuno reunir, sinteticamente, 
algumas informagoes sobre os diversos 
convenios em questao. 

CONVENIOS ASSINADOS ATE 1967 
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE 

DE VENTE A L'ETRANGER — CIAVE — Assi-
nado em 5 de maio de 1967 e haven-
do-se esgotado o prazo de vigencia do 
convenio, foi formalizada sua prorro-
gagdo ate 5 de maio de 1969, mediante 
Aditivo firmado a 10 de setembro de 
1968. Destina-se o convenio a permi-
tir importagoes financiadas de bens de 
capital e servigos originarios da Fran-
ca, sendo o montante da linha de 
credit° estabelecida de Fr. Fr. 30 mi-
lhoes (equivalentes a US$ 6 milhoes). 
Ate o final do exercicio de 1968, veri-
ficaram-se apenas duas consultas na 
area desse convenio, ambas arqui-
vadas. 

MAGYAR KULKERESKEDELMI BANK RT 
— Datado de 15 de fevereiro de 1967, 
destina-se o convenio a facilitar a 
aquisigao de bens de capital origina,- 
rios da Hungria, tendo sido fixada li-
nha de credit° no valor de US$ 5 mi-
'hoes. 0 resultado operational ate o 
final do exercicio apresentou duas 
operagoes especificas no valor de 
US$ 7,6 mil, encontrando-se uma em 
exame e outra em fase de contratagao. 

SOCIETE GENERALE — Assinado em 
26 de setembro de 1967. Em 23 de ou-
tubro de 1968 acordou-se, atraves de 
Emenda, a participagdo do convenio 
da Financiadora de Estudos e Projetos 
S.A. — FINEP. Estabeleceu o acordo 
sistematica de consultas entre o BNDE/ 
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/FINEP/SOCItTE GtNtRALE, corn vistas a 
elaboragao e execugdo de projetos in-
dustriais que requeiram cooperagdo 
tecnica e financeira da Franca. As 
cond'goe,s sera() fixadas em cada ope-
raga° especifica. Nenhuma consulta 
sObre a matkria foi recebida pelo BNDE. 

FERROSTAAL AKTIENGESELLSCHAFT A.G. 
— Firmado em 21 de novembro de 
1967, tem em vista facilitar importa-
gOes de bens de capital e servicos 
originarios de diversos paises, corn fi-
nanciamento da FERROSTAAL, estabele-
cendo-se linha de credit() no valor de 
DM 50 milhoes (equivalentes a US$ 
12,5 milh5es). A Unica consulta apre-
sentada, corn o proposito de utilizar-se 
do mecanismo do convenio, foi arqui-
vada por desinteresse da empresa. 

CONN/NIOS ASSINADOS EM 1968 

CAMER INTERNATIONAL S.A.—Datado 
de 17 de janeiro de 1968, objetiva per-
mitir as empresas brasileiras importa-
go- Bs financiadas de bens de capital e 
servicos originarios da Espanha. 0 
montante previsto de operag5es é de 
Pts. 700 milhoes (equivalentes a US$ 
10 milhoes). Apenas dual operagOes 
no valor de US$ 332 mil encontram-se 
em exame nos orgdos tecnicos da 
Casa. 

BANK HANDLOWY WARSZAWIE S.A. — 
De 1.0  de margo de 1968, o ajuste per-
mite as empresas brasileiras a impor-
tagdo financiada de bens de capital 
provenientes da PoIonia, estimando-se 
em US$ 10 milhoes o montante de 
operagoes a realizar-se no quadro do 
convenio. No decorrer de 1968 apenas 
uma operagao no valor de US$ 1.700 
mil foi apresentada ao Banco, estan-
do ern fase de analise. 

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS — 
PARIBAS — Assinado em 30 de maio de 
1968, o convenio destina-se a permitir 
as empresas brasileiras privadas e or-
gaos oficiais brasileiros a obtengdo de 
financiamento para realizagdo de es-
tudos economicos e tecnicos, efetuados 
por firmas francesas ou consorcios de 

firmas franco-brasileiras, prevendo-se 
operagOes no valor de Fr. Fr. 15 mi-
lhOes (equivalentes a US$ 3 milhiies). 
N "do houve movimentagao do Convenio 
de 1968. 

OTTO WOLFF A.G. — Firmado em 
16 de julho de 1968, o convenio coloca 
a disposigan das empresas linhas de 
credito para aquisigdo financiada de 
bens de capital e servicos originarios 
de diversos paises, fixando-se o mon-
tante da linha de credit() em DM 50 
milhoes (equivalentes a US$ 12,5 mi-
lhoes). Apenas urn projeto, no valor de 
US$ 14,4 m i 1, f o i apresentado n o 
Banco. 

CATERPILLAR AMERICAS CO. — Assi- 
nado em 30 de setembro de 1968, este 
instrumento setorial coloca a disposi-
gdo dos Departamentos de Estradas de 
Rodagem linha de credito para impor-
tagao financiada de maquinas e equi-
pamentos rodoviarios, sem similar 
national, procedentes dos Estados Uni-
dos, totalizando a linha de credito US$ 
10 milhOes. Ate o final de 1958 foi 
contratada uma operagao no valor de 
US$ 682 mil. 

Socrkrt D'ETUDES ET DE REALISA-
TIONS POUR LA PROMOTION DE LA FICHE 

INDUSTRILLE — PROMOPECHE. — Da- 
tado de 5 de dezembro de 1968, este 
convenio de ambito setorial visa pos-
sibilitar as empresas brasileiras a con-
tratacao financiada de estudos econo-
micos e tecnicos, assistencia tecnica, 
importagdo de materiais e equipamen-
tos originarios da Franga, tudo ref e-
rente a atividade pesqueira do Pais. 
Fixou-se linha de credito no valor de 
Fr .Fr. 30 milhoes (equivalentes a 
US$ 6 milhoes). Ate o final de 1968 
nao havia sido encaminhada ao Banco 
qualquer solicitagdo de credito dentro 
do convenio. 

CONVtNIOS EM NEGOCIAgoES 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORA-
TION OF SOUTH AFRICA LIMITED — A 
formalizagdo deste convenio foi auto- 
rizada pela Administragdo Superior 
do BNDE, encontrando-se os originals 
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do Acordo em Johannesburg para re- 
ceber a assinatura das autoridades da 
IDC. 

Destina-se o instrumento a permitir 
importagoas financiadas de bens de ca-
pital e servicos, sendo que no minima 
40% do valor do contrato especifico 
devera destinar-se a atender a gastos 
corn importagoes da Africa do Sul. A 
linha de credito sera de R. 3.500.000 
(equivalentes a US$ 5 milhoes). 

BANQUE NATIONALE DE PARIS — 
Assinatura deste convenio foi autoriza-
da pela Administragao do Banco, e des-
tina-se a possibilitar as empresas bra-
sileiras a contratagao financiada de 
estudos tecnicos encomendados a fir-
mas francesas e m consorcio c o m 
firmas brasileiras. A linha de credito 
prevista é de Fr .Fr. 25 milhoes (equi-
valentes a US$ 5 milhoes). 

CESKOSLOVENSKA O B C H O D N I BAN- 
SA A.S . — A formalizagao deste ins-
trumento, autorizada p el a Adminis-
tragao do BNDE, tem sua assinatura 
dependendo de acerto de pequenos de-
talhes operacionais. Objetiva o conve-
nio possibilitar as empresas brasileiras 
importagoes financiadas de bens de 
capital e servigos originarios da Tche-
coslovaquia. 0 montante da linha de 
credito sera de US$ 7 milhoes. 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 

— As negociagoes para assinatura des-
te convenio encontram-se em fase 
final. Permitird o instrumento a im-
portagao financiada de bens de capital 
e servigos originarios da Franca. 0 
montante da linha de credito em fran-
cos correspondera ao equivalente a 
US$ 10 milh5es. 

BANQUE DE BRUXELLES — Proces- 
sam-se em ritmo lento as negaciagoes, 
aguardando-se manifestagoes daquele 
Banco sabre contraproposta apresen-
tada em julho ultimo. Objetivara o 
convenio a importagdo financiada de 
bens de capital e servigos da Belgica, 
prevendo-se linha de credito no mon-
tante de Fr. Be. 50 milhoes. 

MUNCHMEYER EXPORT GMBH — 
Embora os cantatas corn a firma em 

epigrafe datem de periodo recente, as 
negociagaes encontram-se em fase 
adiantada. 0 convenio possibilitard 
importagoes financiadas de bens de 
capital e servigos de diversos paises. 
Foi proposta linha de credito no valor 
de DM 25 milhoes (equivalentes a US$ 
6,2 milhoes). 

EMPREENDIMENTOS 
BENEFICIADOS 

Foi assinalado que o exercicia de 
1968 caracterizou-se por expressiva di-
versificagao nos resultados da agao fi-
nanciadora do BNDE. Atraves do alar-
gamento dos campos de sua atuagdo, 
corn a maior elasticidade atribuida aos 
criterios de enquadramento e priori-
dade, alem da adogao de metodos mais 
simplificados e expeditos para a apre-
ciagao das postulagfies de credito en-
caminhadas a Entidade, tornou-se pos-
sivel, corn efeito, atender a um maior 
flamer() de postulantes, vinculados a 
urn rol extenso de atividades econenni-
cas essenciais a aceleragao do processo 
national de desenvolvimento. 

Destacam-se, a seguir, alguns pontos 
marcantes dessa atuagao, vista do an-
gulo setorial, em relagdo aos empreen-
dimentos beneficiados pela sua assis-
tencia financeira. 

SERVIcOS DE UTILIDADE PUBLICA 

Em decorrencia de urn conjunto de 
fatores, no qual sobressai a atuacao 
direta de organismos e fundos espe-
cificos, o BNDE, ao contrario do que 
ocorreu nos primeiros tempos de seu 
funcionamento, de muitos anos para 
ca passou a colaborar financeiramente 
de forma secundaria para a efetivagao 
de empreendimentos vinculados aos 
servigos basicas de infra-estrutura, li-
mitando sua ajuda crediticia prat-
camente a alguns projetos do setor de 
energia eletrica e a prestagao de aval 
para o setor de transporte aeroviario. 

Tendo em vista a politica governa-
mental e os propositos d3 ampliagdo 
de s u a s atividades operacionais e, 
ainda, os proveitosos entendimentos 
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mantidos com os Ministerios dos 
Transportes e das Minas e Energia, 
em 1968 o Banco voltou a colaborar 
expressivamente nos programas de re-
cuperagao e expansao dos servigos de 
utilidade publica, especialmente dando 
plena execugao a diversos convenios 
firmados com os organismos especiali-
zados daqueles Ministerios. 

Valeria a pena destacar neste setor, 
por conseguinte, alguns empreendi-
mentos apoiados financeiramente pelo 
Banco no exercicio: 

ENERGIA ELETRICA - A atuagdo da 
ELETROBRAS e das concessionarias, bem 
assim a disponibilidade de recursos re-
lativamente vultosos er de finalidade es-
pecifica, tern tornado dispensavel, nos 
Illtimos anos, a colaboragao maciga 
do Banco aos programas de eletrifica-
gao do Pais. Em 1968 verificou-se, uma 
vez mais, contribuigao secundaria da 
Entidade a empreendimentos do setor, 
limitando-se essa assistencia a proje-
tos de expansao dos sistemas de trans-
missao (linhas e subestagoes) das se-
guintes concessionarias: 

— Centrais Eletricas de Minas Ge-
rais — CEMIG (MG) 

Cia. Forga e Luz Cataguazes 
Leopoldina (MG) 
Centrais Eletricas de Sao Paulo 
- CESP (SP) 

Cia. Paranaense de Energia Ele- 
trica — COPEL (PR) 

— Centrais Eletricas de Santa Ca- 
tarina S.A. — CELESC (Sc). 

Registre-se, outrossim, que a FINAME 

concedeu diversos financiarnentos 
para compra e venda de equipamen-
tos e materiais eletricos, bem assim 
que a FINEP financiou a elaboragao de 
estudo de viabilidade do aproveitamen-
to hidreletrico de ItaUba, no rio Jacui 
(cEE-Rs) . 

TRANSPORTE AQUAVIARIO - Mediante 
convenio corn o Departamento Nacio-
nal de Portos e Vias Navegaveis - 
DNPVN, o Banco concedeu financia-
mentos para a realizagao dos seguintes 
empreendimentos d e interesse d o 
transporte aquatic° : 

— construcao do Porto da Ponta do 
Malhado, em Ilheus (BA), corn 420 m 
de cais acostaveis e demais instala-
gOes, destinados especialmente ao em-
barque de cacau; 

— construgdo de urn conjunto de 
barragem e eclusa no rio Jacui, no 
local denominado "Anel de Dorn Mar-
co" (Rs), para melhorar as condicoes 
do transporte fluvial local; 

— reaparelhamento das instalagoes 
eletricas dos portos de Mucuripe (cE) 
e Rio Grande (Rs); 

— elaboragdo de estudos de viabili-
dade tecnico-economica para constru-
gdo, ampliagao o  u reaparelhamento 
dos portos de Manaus (Am), Belem 
(pA), Itaqui (NrA), Mucuripe (CE) e 
Santos ( sP) . 

E de destacar, outrossim, que o 
Banco concedeu financiamento e aval 
a nova empresa Vale do Rio Doce Na-
vegagao S.A. — DOCENAVE, destinados 
a construgao em estaleiro national de 
1 navio graneleiro de 53.500 TDW e 
aquisigao no Japao de 2 graneleiros 
de 105.000 TDW cada, todos capacita-
dos ao transporte de minerio de ferro 
e petroleo. 

TRANSPORTE FERROVIARIO - Tendo-se 
ausentado, desde longa data, de part-
cipagao no financiamento de progra-
mas e projetos ferroviarios, o Banco, 
em 1968, voltou a contribuir para a 
efetivagao de alguns empreendimen-
tos do setor, quais sejam: 

— aquisigao, no exterior, de trilhos 
especiais para a E. F. Vitoria a Minas 
(mum); 

— aquisicao, no Pais, de 225 vagoes 
geminados especiais, tambem para a 
E. F. VitOria a Minas (cvm3); 

— execugao de obras na via perma-
nente da Cia. Paulista de Estradas de 
Ferro, compreendendo melhorias no 
trecho Campinas — Boa Vista — Hor-
tolandia e reconstrugao nos trechos 
Santa Gertrudes — Itirapina e Bauru 
— Garga, b e m assim instalagao d e 
CTC entre Campinas e Itirapina; 

— Construgdo de Variante Lins — 
Aragatuba, na E. F. Noroeste do Bra-
sil (RPFsA); 
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— mudanga do sistema de tracao 
na serra de Cubatdo, na E. F. Santos 
a Jundiai (RFFsA); 

— implantagao da 2.a linha de cla-
ros do oleoduto Santos — Sao Paulo, 
da E. F. Santos a Jundiai (RFFsA). 

Ainda interessando o setor, o Banco 
concedeu novas avais a Prefeitura Mu-
nicipal de Sao Paulo e ao Govern° do 
Estado da Guanabara, destinados a 
garantir financiamentos alemdes vin-
culados a elaboragao dos estudos de 
viabilidade tecnico-economico-financei-
ra e pre-projetos de engenharia para 
a implantagao dos metropolitanos das 
cidades de Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

E d e destacar, finalmente, que a 
FINAME financiou diversas operagOes 
de compra e venda de materiais fer-
roviarios. 

TRANSPORTE RODOVIARIO - Mediante 
conv8nio com o Departamento Nacio-
nal de Estradas de Rodagem (DNER), 
o Banco inaugurou importante linha 
de agao em 1968, que the permite par-
ticipar dos esquemas de financiamen-
to de obras rodoviarias no Pais, desta-
cando-se nesta modalidade a constru-
cao ou melhoria de estradas vicinais 
que liguem zonas em crescimento eco-
nomic° as principais rodovias dos sis-
temas federal e/ou estaduais. 

A nova linha de credit° do Banco, 
embora em sua fase initial, ja propi-
ciou resultados animadores, desper-
tando grande interesse dos governos 
estaduais e municipais, interessados 
em desenvolver e melhorar as redes 
rodoviarias locais. 

Assim é que 5 financiamentos ja 
foram aprovados para custear a im-
plantagdo ou remodelagao de diversas 
estradas vicinais, cuja extensdo total 
e localizaeao se resumem na forma 
abaixo: 

Para (DER/PA) 	  
Maranhao (DERMA) 	 
Paraiba (DER/PB) 	 
Minas Gerais (Rural Minas) 
Goias (DER/Go) 	  

Total 	 

Alern disso, tambem foi aprovado 
financiamento de interesse direto do 
DNER, destinado a custear obras de 
construgdo ou melhoria de varias es-
tradas localizadas nos Estados da Ba-
hia, Espirito Santo, Minas Gerais e 
Santa Catarina, totalizando a extensao 
de 1.177 km. 

Registre-se, igualmente, que o DER 
de Goias obteve a garantia do Banco 
para operagao vinculada a importacao 
de 30 tratores D-5, Caterpillar, de pro-
cedencia norte-americana. 

Finalmente, cabe mencionar que fi-
nanciamentos concedidos pela FINAME 
permitiram numerosas operagoes de 
compra e venda de equipamentos de 
construed() e pavimentagao radoviaria, 
veiculos e autopegas, contribuindo pa-
ra a expansao das atividades do cor-
respondente parque industrial. 

TRANSPORTE AEROVIARIO - Foram 
aprovadas no exercicio operagoes de 
prestagao de aval a creditos externos 
ligados a importagao de aeronaves e 
pegas sobressalentes destinadas as se-
guintes empresas: 

— Paraense Transportes Aereos 
S.A.: aquisigao de 5 avioes Fairchild 
F-227 B e 4 turbinas Rolls-Royce; 

- WASP - Viagao Aerea Sao Paulo: 
aquisigao de 5 avioes Boeing 737-200 e 
sobressalentes; 

- SADIA S.A. - Transportes Aereos: 
importagao de urn avid() Dart Herald; 

— S.A. Empresa de Viagdo Aerea 
Riograndense — VARIG - Aquisiga° de 
3 avioes Boeing 707-320 C e sobressa-
lentes. 

TELECOMUNICAOES - Estruturadas 
as linhas de sua agao financiadora em 
relagao ao importante setor das tele-
comunicagoes, pode o Banco, em 1968, 
aprovar o primeiro financiamento do 
genera, beneficiando grandioso proje-
to da Cia. Riograndense de Telecomu-
n'cagoas, cujos objetivos finais sao a 
implantagao de 20.800 novas termi-
nais telefonicos em Porto Alegre e a 
construed() de rotas micro-ondas. 

Km 
250 
282 
100 
133 
695 

1.460 
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MINERAcK0 

O apoio financeiro a empreendimen-
tos ligados ao setor de mineragao cons-
titui outra inovagdo introduzida em 
1968, nas modalidades operacionais do 
Banco, adotada ape's estudos pertinen-
tes e mediante normal especificas. Os 
primeiros empreendimentos nesse 
campo a receber a assistencia da En-
tidade foram as seguintes: 

— Ministerio das Minas e Energia 
— DNPM pesquisas minerais de jazi-
das de potassio e salgema na area de 
Carmopolis (sE) ; 

— CVRD — Cia. Vale do Rio Dace: 
conclusao da implantagao da usina de 
pelotizacao junto ao terminal de Tu-
barao (Es), corn capacidade para 
2.000.000 t de minerio de ferro pelo-
tizado; 

— METAGO — Metais de Goias S.A.: 
pesquisas de apatita em Catalao (Go). 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMAgA0 

Sob as modalidades operacionais em 
moeda national exercidas atraves do 
FRE, FIPEME, FUNDEPRO, FINAME, FINEP 

e Acordo Brasil/Dinamarca/BNDE, bem 
assim mediante participagao como 
avalista em operagoes celebradas no 
exterior, o BNDE continuou contribuin-
do de forma decisiva no financiamen-
to de investimentos de interesse do 
crescimento e da diversificagao do 
parque industrial brasileiro. 

A acao financiadora da Entidade 
nesse setor possibilitou atender, em 
1968, a urn crescente ninnero de impor-
tantes empreendimentos industriais, 
cobrindo extensa e variada gama de 
linhas, quer de bens de producao, quer 
de produtos de consumo. Essa amplia-
cao e diversificagao do apoio crediticio 
do Banco deveu-se, em larga medida, 
ao alargamento dos seus criterios de 
enquadramento e prioridade, do mes-
mo modo que a introducao de metodos 
funcionais mais simplificados e expe-
dites para a analise das postulagoes 
de credit() que the sao encaminhadas. 

Mengdo especial deve ser feita 
atuagao crescente da FINAME, c u j 

operacoes duplicaram no exercicio, be-
neficiando grande e diversificado  nu- 
mero de atividades economicas. 

Ressalte-se, ademais, que por inter-
medic de seus Agentes Financeiros re-
gionais e estaduais, o Banco corn a 
politica de repasse de seus recursos, 
tem podido ampliar expressivamente, 
de igual sorte, sua atuagao em proveito 
de grande mamero de pequenas e me-
dias empresas industriais localizadas 
em diversas Unidades da Federagao. 

AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO 

E ALIMENTAgA0 

Outra inovagao de inegavel signifi-
cado, introduzida, em 1968, nas moda-
lidades operacionais do BNDE, foi a 
inauguragao de linha de credit° em 
beneficio de projetos integrados do se-
tor agropecuario, tendo sido aprovada 
a primeira operagao de interesse de 
empreendimento localizado em Mo-
coca (SP) , enquanto diversos projetos 
estao sendo lartalisados pelos orgaos 
tecnicos da Casa. 

Por intermedio da FINAME foram 
concedidos numerosos creditos rurais, 
destacando-se a compra e venda de 
tratores e implementos agricolas, vei-
culas, motores a gasolina e materiais 
agricolas diversos. 

O Banco aprovou, por outro lado, 
financiamento para a implantagao de 
moderno matadouro industrial em Va-
caria (Es), com capacidade para o 
abate diario de 250 bovinos e 100 
suinos. 

Atraves de recursos oriundos do 
Acordo Brasil/Dinamarca/BNDE, f o i 
concedido financiamento a Secretaria 
da Agricultura do Estado do Rio de 
Janeiro destinado a custear parte dos 
investimentos que estao sendo aplica-
dos na implantagao de moderna usina 
central de beneficiamento de leite lo-
calizada em Niteroi (RJ), corn capaci-
dade para 66 milhates de litros/ano de 
leite pasteurizado. 
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O setor de pesca continuou, igual-
mente, a merecer tratamento priorita-
rio na politica financiadora do Banco, 
tendo sido aprovados financiamento e 
aval para empreendimento localizado 
na Guanabara, da empresa CIBRADEP, 
com a finalidade de aquisigao de 2 
barcos camaroneiros no Mexico e 4 bar-
cos semelhantes no Brasil, bem assim 
de implantagao de industria integrada 
de pescado. Outros empreendimentos 
do setor de pesca receberam apoio fi-
nanceiro da FINAME e dos Agentes Fi-
nanceiros do Banco. 

Assinale-se, por outra parte, que al-
gumas indUstrias do setor de alimen-
tack) receberam, de igual modo, a as-
sistencia crediticia da Entidade, prin-
cipalmente por intermedio da FINAME, 
do FIPEME, e da agao dos Agentes Fi-
nanceiros. 

Ha que referir, finalmente, que diver-
sos empreendimentos industriais fi-
nanciados no exercicio vinculam-se 
indiretamente a atividades do setor ru-
ral, ai se incluindo industrias de ma-
deira e mobiliario, de celulose e papel, 
de fertilizantes, de produtos veterina-
rios, de laticinios, etc. 

ENSINO E PESQUISAS 

A despeito da reducao verificada em 
1968, no montante das operacoes apro-
vadas a conta do Fundo de Desenvol-
vimento Tecnico-Cientifico — FUNTEC, 
observou-se, porem, apreciayel diversi-
ficagdo das mesmas, beneficiando ex-
pressly° numero de entidades pUblicas 
e privadas localizadas em varios Es-
tados. 

No que diz respeito a cursos de pos-
graduagao e de outros niveis, o apoio 
dispensado pelo FUNTEC beneficiou as 
seguintes entidades e cursos: 

— UFMG — Escola de Veterinaria 
(MG) 

Veterinaria. 
— UREMG — Escola de Pos-Gradua-

cao de Vicosa (MG) 
Ciencias Agronomicas. 

— Instituto de Laticinios Candid° 
Tastes (MG) 

Tecnicas laticinistas. 
UFRJ — Instituto de Geociencias 
(GB) 

Geologia. 
cNpq — Instituto de Matematica 
Pura e Aplicada 
Matematica. 
UFRJ — Instituto d e Quimica 
(GB) 
Qui!mica Organica. 
PUC — Pontificia Universidade 
Catolica — IAG (GB) 
Administragao de Empresas. 
USP — Faculdade d e Filosofia 
Ciencias e Letras — Depto. Ma-
tematica — (sr) 
Matematica. 
USP — Idem, Departamento de 
Fisica (se) 

Fisica. 
USP — Faculdade de Medicina e 
Veterinaria (se) 

Bioquimica. 
USP — Faculdade de Ciencias 
Economicas e Administrativas — 
IPE (SP) 

Ciencias Economicas. 
Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (se) 

Agronomia. 
UFPR — Instituto de Bioquimica 
(PR) 
Bioquimica. 
UFRGS — Escola de Geologia (Rs) 
Geologia. 
UFRGS — Instituto de Fisica (RS) 
Fisica. 
UFRGS 	Instituto Pesquisas Est. 
Econ. da FCE (RS) 
Economia Rural. 
UFRGS — Instituto de Pesquisas 
Hidraulicas (Rs) 
Criagao do Centro de Hidrologia 
e cursos de Hidrologia Aplicada 
e de Hidratecnicos (tecnicos de 
nivel medio). 

— MEC — Escola Tecnica Federal 
de Pernambuco (PE) 

Tecnicos de nivel medio. 
Centro Brasileiro de Pesquisas 
Fisicas (GB) — Ensino e Pesqui-
sas Fisicas. 
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Por sua vez, no campo de pesquisas 
teenologicas a agdo financiadora do 
FUNTEC contemplou os seguintes em-
preendimentos: 

UFRJ — Fac. de Farmdcia —
Centro Pesq. Produtos Naturais 
(GB) 
(combate biologic° a pragas de 
lavouras e endemias rurais). 

UFRJ — Instituto de Quimica 
(GB) — (pesquisa s/modificagdo 
quimica de polimeros organicos). 

Instituto de Pesquisas da Mari-
nha (implantagdo de laborato-
rio e pesquisa no campo da qui-
mica biolOgica). 

TJFRJ — Instituto de Quimica 
(GB) — (pesquisas no setor de 
quimica do xisto). 

USP — Escola Politecnica (se) 
(Implantagao d e laboratorio de 
dispositivos semicondutores pa-
ra pesquisas pertinentes a este 
campo e desenvolver processos 
de fabricagao de dispositivos se-
micondutores e circuitos integra-
dos). 

USP — Escola Politecnica — La- 
boratOrio de Hidraulica (se). 
(Expansao de laboratorio de Hi-
draulica). 

MAE — Centro Tecnico Aerondu-
tica (se) 
(pesquisas nos projetos de meta-
lurgia a vacuo, niquel e zirco-
nio). 

Laboratorio de AcUstica e Sonica 
Sociedade Civil Ltda. (se) 
(aquisicao d e equipamentos e 
pesquisas sobre tecnica ultrasso-
nica). 

POLIPLAN — Planejamento e Pro-
jetos Industriais (se) 
(estudo de viab'lidade tecnico-
economica para producao de fos-
foro elementar utilizando apatl-
ta de Araxa e transformagdo do 
fosforo elementar em kid° fosf6- 
rico). 

— Secretaria de Agricultura de Sao 
Paulo — Centro Tropical de Pes-
quisas e Tecnologia de Alimentos 
(se) 

(pesquisas para aproveitamento 
industrial da banana, sob a mo-
dalidade de pure asseptico). 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTIVIDADE 

Comegando a operar no final de 
1966, o Fundo de Desenvolvimento da 
Produtividade — FUNDEPRO, a despeito 
das relevantes finalidades que inspira-
ram sua criagao, ainda continua, en-
tretanto, oferecendo resultados de cer-
ta forma timidos, o que é explicdvel 
pela reduzida demanda do seu apoio 
por parte do empresariado. 

Nao obstante essa situagao, o FUN-
DEPRO teve ampliado o montante de 
sua colaboragdo em 1968, valendo des-
tacar os seguintes empreendimentos 
por ele financiados: 

elabcragao de estudos e projetos 
para o aumento da produtivida- 
de em diversos ramos industriais; 

organizacao e reorganizacao d e 
setores administrativos e finan-
ceiros de varias empresas indus-
triais; 

ampliagao de curso de market-
ing; 

realizacao de cursos de formacao 
e aperfeiccamento d e tecnicos 
industriais de navel mMio; 

— realizacao de p: -.:squisa3 agrono- 
micas no campo da adubacao; 

implantagdo de undide - pil5to 
para pesquisas de rnatria-pr'ma 
industrial; 

implantagao de camputador ele-
tronico; 

realizacao d e pesquisa sObre a 
industria text' fluminense. 
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ELABORAck0 DE ESTUDOS E PROJETOS 

Como Agente Financeiro da Finan-
ciadora de Estudos e Projetos S. A. 
— FINEP, o Banco continuou partici-
pando no financiamento da elabora-
gao de estudos e projetos de interesse 
de variadas atividades economicas, 
tend°,  aumentado em 1968, o montan-
te da colaboragdo aprovada, nesta mo-
dalidade, em operagoes que visam: 

— estudo de aproveitamento hidre- 
lethal,  no Rio Grande do Sul; 

— estudo de engenharia do projeto 
de implantagao de terminal sa-
lineiro no Rio Grande do Norte; 

— projeto d e instalagao d e novo 
porto na Baia de Todos os San-
tos, para movimentacao de gra-
neis sOlidos e liquidos e apoio ao 
Centro Industrial de Aratu; 

— levantamento sabre o parque si-
derdrgico national; 

— elaboragao do Plano Nacional do 
Dendezeiro; 

preparagao de projeto de credit() 
rural orientado em Sao Paulo 
(cafeicultores). 

estudo para construgdo de barra-
gem de irrigagao de cultura de 
arroz no Rio Grande do Sul; 

projeto de combate a febre aftosa 
no Pais; 

estudo de viabilidade para indns-
tria pesqueira integrada; 

estudo para aproveitamento da 
apatita de Araxa. 

RECURSOS FINANCEIROS 
MOBILIZADOS 

Pela primeira vez em sua historia, 
deixou o BNDE, em 1968, de contar corn 
os recursos oriundos, direta ou indire-
tamente, do Impost° de Renda. 

Ate 1964, era atribuido ao Banco 
um adicional incidents sabre o Impos-
to de Renda. No bienio 1965/1966, esse 
adicional foi substituido por uma cota 
fixa do aludido impost°, corresponden-
te a 20% do montante anualmente 
arrecadado. 

Para vigencia apenas em 1967, foi 
instituldo pelo Decreto-lei n. 0  62/66, 
um adicional de 10% sabre o Impost° 
de Renda devido pelas pessoas fisicas 
e juridicas, sendo que, com relagao as 
primeiras, esse adicional somente in-
cidia quando o valor do impost° ultra-
passase NCr$ 1.000,00. A partir desse 
exercicio, o Banco passou a contar, 
tambern, com parte dos recursos da 
Reserva Monetaria, formada polo Im-
post° sabre Operagoes Financeiras. 

Em 1 9 6 8, o BNDE recebeu recursos 
oficiais no montante de NCr$ 409,5 
milhoes, sendo NCr$ 320,4 milhoes 
provenientes da Reserva Monetaria, 
NCr$ 74,7 milhoes como dotagao orga-
mentaria e NCr$ 14,4 milhoes como 
residua da arrecadagao do adicional 
criado pelo Decreto-lei n. 0  62/66. 

Os recursos aplicaveis diretamente 
pelo BNDE alcangaram, no ano relata-
do, o montante de NCr$ 597.7 MilhOes, 
constituindo-se das rubricas de origem 
oficial acima indicadas, mais o saldo 
disponivel do exercicio anterior, o saldo 
operational, emprestimos externos, o 
retorno de aplicagOes e outros. 

Assinale-se, todavia, que o valor glo-
bal dos recursos canalizados para o 
BNDE, no exercicio, atingiu a soma de 
NCr$ 1.571,3 milhoes, correspondendo 
a parcela de livre aplicagdo pela En-
tidade a 38% desse montante; os 62% 
restantes corresponderam a fundos es-
peciais e dep6sitos de terceiros, movi-
mentaveis por outros orgaos da Admi-
nistragao Federal, inclusive a FINAME. 
Vale referir que, dos recursos aplica-
veis livremente pelo Banc o, apenas 
4% foram de origem externa e se des-
tinaram, em sua quase totalidade, ao 
Programa FIPEME. 

A composigao dos recursos do Ban-
co, em 1968, pode ser assim resumida. 
segundo os principais itens: 
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Saldo em 31-12-1967 	  

	

RECURSOS PROPRIOS    	

NCr$ milhoes 

67,2 

506,0 

RESERVA MONETARIA 	  320,4 
DOTACAO OKAMENTARIA    	 74,7 
ADICIONAL - DECRETO-LEI 62/66 (1) 	  14,4 
RETORNO DE APLICACOES (2)    	 57,8 
SALDO OPERACIONAL (3) 	  38,6 
OUTROS    	 0,1 

RECURSOS ESPECIAIS    	 628,1 

FIPEME - EMPRESTIMOS EXTERNOS    	 22,6 
CAPES 	EMPRESTIMO EXTERNO    	 1,4 
FINAME (4)    	 593,1 
FUNAI (Dividendos de awes do T.N. - Lei 4.242/63) 	 10,5 
OUTROS    	 0,5 

RECURSOS VINCULADOS    	 370,0 

TOTAL    	 1.571,3 

(1) Residuo da arrecadagao de 1967. 

(2) Exclusive reembolso de avais honrados e de despesas pagas por conta de avalizados. 

(3) Corresponde a, diferenga entre as receitas e despesas efetivas. 

(4) Refere-se aos recursos creditados em conta, exceto os provenientes de emprestimos do BNDE. 

Expressos em valores constantes, a 	traram a seguinte evolugdo por grupos 
a pregos de 1968, os recursos mobiliza- de rubricas: 
dos pelo Banco no ultimo trienio regis- 

NCr$ milhoes 	a pregos 
de 1968 

1966 1967 1968 

RECURSOS PROPRIOS 	  432,7 571,8 506,0 

DE ORIGEM GOVERNAMENTAL 	 321,3 343,3 409,5 

OUTROS 	  114,4 228,5 96,5 

RECURSOS ESPECIAIS 	  154,3 333,0 628,1 

RECURSOS VINCULADOS 	  517,5 350,0 370,0 

SUBTOTAL 	  1.104,5 1.254,8 1.504,1 

SALDO DO PERIDDO ANTERIOR 	  89,7 52 ; 2 67,2 

TOTAL 	  1.194,2 1.307,0 1.571,3 
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