Texto atual da PEC Emergencial:
Art. 167-A. No exercício financeiro para o qual seja aprovado ou no
qual se realize, com base no inciso III do art. 167, volume de operações
de crédito que exceda o montante das despesas de capital, serão
vedados, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes dos
orçamentos fiscal e da seguridade social da União:
(...)
XII – a destinação de recursos a que se refere o art. 239, §1º

Fim dos repasses ao BNDES

Texto atual da PEC Emergencial:
Art. 239..................................................
§1º A Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá sobre eventual
destinação de parcela dos recursos mencionados no caput deste artigo
para financiamento de programas de desenvolvimento econômico,
através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, com os critérios de remuneração que lhe preservem o valor,
observado o limite máximo de 14% (catorze por cento).

Na prática, pode representar também o
fim dos repasses ao BNDES

O Brasil pode abrir mão do BNDES?

Cenário atual:
• Baixo crescimento do PIB (1,1% em 2019)
• Alta taxa de desemprego (11%)
• Grande informalidade no trabalho (41,1%)
• Baixos níveis de investimento (15% do PIB)
• Déficit de investimentos em infraestrutura (+- R$ 450 bilhões)
• Cenário externo de incertezas (coronavírus e guerra de preços do
petróleo)
• Saída de investidores estrangeiros

Nova tentativa de ataque ao BNDES:
Desmonte do principal instrumento de Estado para atuação contracíclica;
Perda de fonte estável de recursos da ordem de R$ 200 bilhões em 10 anos (R$
20 bilhões/ano);
Inviabiliza R$ 1 trilhão em investimentos nos próximos 10 anos (R$ 440 bi em
financiamentos);
Congresso já havia se posicionado na PEC da Previdência sobre a importância do
BNDES para o desenvolvimento econômico do país;
Recursos hoje destinados ao investimento serão usados para custeio e as
carências em saneamento, transporte e saúde, vão continuar.
Fontes de mercado não são aderentes ao perfil das operações do BNDES (longo
prazo)

Recursos do FAT no BNDES:
(saldo aplicado de R$ 240 bilhões)

