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Bandeira do desenvolvimento

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) celebra, em 2019,
50 anos de existência. Nessas cinco
décadas em que a Associação esteve à
frente de ações para o fortalecimento do
Sistema Nacional de Fomento (SNF), a
existência do SNF tem se mostrado importante instrumento para superar os
diferentes desafios do desenvolvimento
econômico brasileiro, desempenhando
papel fundamental para o país realizar
as transformações exigidas por cada
momento histórico.
Fundada no dia 05 de março de 1969,
como Associação Brasileira dos Bancos
de Desenvolvimento, a instituição passou por duas reformulações de nome: a
primeira alteração foi em 1997, quando
se tornou Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento; a segunda se deu em 2014, quando mudou para o que se conhece hoje.
Atualmente, a ABDE reúne 31 instituições – bancos públicos federais, bancos
de desenvolvimento controlados por
estados da federação, bancos cooperativos, bancos públicos comerciais estaduais com carteira de desenvolvimento
e agências de fomento, além da Finep e
do Sebrae.
Enquanto rede, o SNF hoje é responsável por mais da metade da oferRUMOS

O Sistema
Nacional de
Fomento é o
instrumento
efetivo para
a execução
de políticas
públicas de
desenvolvimento
e o principal
financiador de
longo prazo
da economia
brasileira.

ta de crédito na economia brasileira,
constituindo-se como elemento decisivo para financiar atividades produtivas de variados setores, para viabilizar
projetos de maior prazo de maturação,
para a descentralização regional dos
financiamentos e para a execução de
diversas políticas públicas. O Sistema
Nacional de Fomento é, assim, o instrumento efetivo para a execução de
políticas públicas de desenvolvimento,
junto ao Sistema Financeiro Nacional,
e o principal financiador de longo prazo da economia brasileira. Por meio das
Instituições Financeiras de Desenvolvimento, presentes em todo o Brasil,
o Sistema prioriza os investimentos
que irão estimular a modernização das
empresas, a ampliação da capacidade
produtiva, o apoio aos pequenos e microempreendedores, além de promover
o aprimoramento da infraestrutura,
gerando empregos e potencializando o
crescimento sustentável do país.
São instituições que atendem a um
escopo bastante variado de competências e atribuições, e que fortaleceram, ao
longo de décadas de atuação, sua competência em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável da economia
brasileira e para a garantia do bem-estar
dos cidadãos.
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Cinco décadas
pelo Brasil

1972 Criação do Sebrae:
a ABDE é uma das
instituições fundadoras

1969 Criação da ABDE durante o
I Congresso Brasileiro de Bancos de
Desenvolvimento, em Araxá (MG)

1990 Transformação
do Sistema Nacional de
Fomento, com programa de
reestruturação dos bancos
federais e estaduais

1974 II Plano Nacional de Desenvolvimento
teve participação fundamental dos bancos
de desenvolvimento
Arquivo/ABDE

1808 BB
1861 Caixa
1942 Banco da Amazônia
1952 BNDES
1952 Banco do Nordeste
1959 Banpará
1962 BDMG
1962 BRDE
1966 BRB
1967 Bandes
1967 Finep

No dia 14 de março de 1969, o jornal Correio da Manhã
destacou a criação da ABDE, em seu caderno de Economia:
"A ABDE, integrando todas as agências de financiamento
ao desenvolvimento, vai colaborar prontamente no
entrosamento nos vários planos regionais ou estaduais, bem
como trará contribuições valiosas para atingir os objetivos
enunciados pelo ministro Hélio Beltrão, quais sejam, os de
reorganizar a nossa estrutura de financiamento, instituindo
um sistema nacional para amparar e incentivar o esforço de
desenvolvimento".
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Criação das agências de
fomento:

Surgem os bancos
cooperativos:
1995 Banco Sicredi
1995 Cresol
1996 Bancoob

1998 Badesc
1998 Badesul
1999 Desenvolve RR
1999 Afap
1999 Afeam
2000 Fomento Paraná
2000 AGN
2001 Goiás Fomento
2001 Desenbahia
2002 Tocantins
2003 AgeRio
2004 Desenvolve MT
2009 Desenvolve SP
2009 Desenvolve
2010 Agefepe
2010 Piaui Fomento

1997 Com o novo cenário, a ABDE
muda seu nome para Associação
Brasileira de Instituições
Financeiras de Desenvolvimento

A despeito de a
reestruturação dos
sistemas estaduais
de fomento ter
levado à extinção de
diversas instituições,
o reconhecimento da
necessidade de que
estados tivessem braços
financeiros para a
execução de suas políticas
de desenvolvimento levou
à criação das Agências de
Fomento.

2014 ABDE ganha nova
marca, com o nome atual:
Associação Brasileira de
Desenvolvimento

2008 Crise financeira e papel anticíclico do SNF
SNF: Operações de Crédito no Sistema Financeiro Nacional

Diante do impacto da crise financeira de 2008, as instituições
do SNF foram ativadas para agir anticiclicamente, com vistas a
estimular a recuperação da economia por meio do aumento na
oferta de crédito. A estratégia garantiu rápida reversão no ciclo,
com registro de taxa de crescimento do PIB de 7,5% já em 2010.
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