
EDITORIAL

O
segundo número de Memórias do Desenvolvimento, publicação do
Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o
Desenvolvimento, é dedicado a fontes documentais que atestam a

importância do Fundo de Reaparelhamento Econômico (FRE) e da Comissão
Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU), ambos criados em 1951, durante o
segundo governo Vargas. Os recursos arregimentados pelo Fundo foram
decisivos para a promoção de investimentos que viriam a concretizar-se nos
anos seguintes, aplicados principalmente em setores industriais e de infra-
estrutura, essenciais para que as políticas de governo pudessem promover
ciclos de desenvolvimento e de industrialização. Os estudos da CMBEU seriam
retomados depois, quando da elaboração do Plano de Metas, no governo
Juscelino Kubitschek.

A escolha das fontes a serem publicadas obedeceu a critérios do projeto O
papel do BNDE na industrialização do Brasil - Os anos dourados do desenvol-
vimentismo - 1952-1980, do Centro Celso Furtado. Pensando no pesquisador,
leitor privilegiado desta publicação, entendemos ser importante publicar, além
da legislação que criou o FRE, a lei que regulamentou as garantias do Tesouro
Nacional dadas a operações de crédito vinculadas ao FRE; a que criou o BNDE;
a que prorrogou por mais dez anos o adicional do imposto de renda e a que o
extinguiu, em 1964. Dada essa escolha inicial, para a pesquisa foi necessário
que também viessem a público documentos oficiais do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, como a Parte IV da Exposição sobre o
Programa de Reaparelhamento Econômico, de 1962, e os Apêndices A e E da
Exposição sobre o Programa de Reaparelhamento Econômico, de 1965, por
fornecerem pistas importantes para desvendar os setores econômicos que
receberam recursos e a real capacidade de investimentos do BNDE.* A
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periodização escolhida, apesar de se estender até o ano de 1965, mostra como
os recursos do Fundo continuaram a fomentar os projetos do ano seguinte,
embora o FRE tenha sido extinto em 1964.

Certos de que também será do interesse do pesquisador, publicamos as tabelas
geradas pela pesquisa O papel do BNDE na industrialização do Brasil - Os anos
dourados do desenvolvimentismo - 1952-1980 e que mostram os projetos,
investimentos e desembolsos, em moeda corrente e em moeda estrangeira,
durante o período que vai de 1952 a 1965. Para melhor ilustrar o recorte histórico
que fizemos, reproduzimos parte do Relatório da Comissão Mista Brasil-Estados
Unidos, publicado em “O Observador Econômico e Financeiro”, nas edições de
abril de 1955 a março de 1956.
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* Agradecemos ao presidente do BNDES, professor Luciano Coutinho, a autorização para publicarmos os
documentos históricos, e à Gerência de Documentação (GDOC) do Banco pela acolhida. (N. E.)
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