
*Agradecemos ao presidente do BNDES, professor Luciano Coutinho, e aos ex-presidentes, ex-
funcionários e empresários e familiares dos entrevistados, que autorizaram a publicação das
entrevistas. Agradecemos ainda a Gerência de Documentação (GDOC) do Banco pela acolhida.

1. Os entrevistadores do BNDE foram os seguintes funcionários: Aloísio Barbosa, Ângela Coronel,
Carlos Telles de Menezes, Eurycles Pereira, Francisco Marcelo Rocha Ferreira, Iolanda (não foi
possível identificar o sobrenome), Jorge Marques Leandro, José Eduardo de Carvalho Pereira, Luis
Carlos (não foi possível identificar o sobrenome), Marcelo Averbug, Nora Lanari, Paulo Jerônimo de
Souza, Ricardo Weiss, Rui Modenesi, Roberto Rodrigues, Salo Coifman, Sonia Meinberg.
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EDITORIAL*

O
terceiro número da publicação Memórias do Desenvolvimento, do Centro
Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, editou
entrevistas realizadas em 1982, pelo Projeto Memória do BNDE. Essas

entrevistas fizeram parte das comemorações de 30º aniversário de fundação do
Banco. A equipe do projeto “O papel do BNDE na industrialização do Brasil – Os
anos dourados do desenvolvimentismo – 1952-1980”, deste Centro, usou as
entrevistas para análise da trajetória do Banco durante o período. A história oral
é um método extremamente útil na contextualização de acontecimentos,
conjunturas, instituições e aspectos da história contemporânea.   

A importância dos depoimentos e o fato de que as entrevistas não tinham
sido objeto de nenhuma análise anterior e nem mesmo de divulgação pela
instituição, leva o Centro Celso Furtado a publicá-las nesta revista, que tem
como objetivo divulgar fontes documentais. As entrevistas foram gravadas, ao
longo do ano de 1982, por uma equipe de funcionários do Banco, que
participavam do Projeto Memória.1 Essas gravações, apesar de terem sido
transcritas, não haviam recebido, até agora, tratamento editorial. Durante a
pesquisa que realizamos, ficou evidente sua importância para o entendimento da
trajetória do Banco e dos meandros da política econômica nacional. Acrescentou-
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se um capítulo especial, de Notas Técnicas, a fim de esclarecer aos leitores fatos,
instituições, empresas, leis e personagens referidos pelos entrevistados em seus
depoimentos. Essas notas estão em ordem alfabética e numeradas para que ao
longo da leitura os leitores possam, com facilidade e rapidamente, identificar a
referência feita pelo entrevistado. Sobre cada um dos entrevistados elaboraram-
se verbetes bibliográficos.

Para publicação nesta edição foram selecionadas entrevistas de presidentes,
diretores e funcionários do Banco e de líderes empresariais que tiveram negócios
com o BNDE, desde sua fundação. Na metodologia utilizada pelo Projeto Memória,
nem sempre foi privilegiado o depoimento individual e algumas entrevistas foram
coletivas. A equipe que fez a revisão técnica das entrevistas procurou manter,
sempre que possível, o tom coloquial inerente ao depoimento oral. 
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