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BNDES aprova empréstimo de R$ 100
milhões para microcrédito do BNB

Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil  Edição: Armando Cardoso

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou hoje (13) a
aprovação de empréstimo de R$ 100 milhões para o Banco do Nordeste (BNB). Conforme
infomações da assessoria de imprensa do banco, os recursos serão usados em operações de
microcrédito produtivo orientado, destinadas a pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de
atividades produtivas de pequeno porte.

O objetivo é que sejam efetivadas até o fim deste ano 1,5 milhão de transações de
microcrédito, com valor médio de R$ 1,2 mil. De acordo com estimativa do BNB, o
financiamento deverá contribuir para geração ou manutenção de 77 mil postos de trabalho. A
contrapartida do Banco do Nordeste atingirá R$ 42,8 milhões.

Como resultado da  transformação do Programa BNDES Microcrédito em Produto BNDES
Microcrédito, em julho do ano passado, o valor máximo de financiamento por beneficiário final
subiu de R$ 15 mil para R$ 20 mil.

Segundo o BNDES, o produto tem como objetivo promover a economia popular, incentivar a
geração de trabalho e renda, promover a inclusão social e complementar políticas sociais e de
promoção do desenvolvimento local.

Até setembro passado, as instituições apoiadas pelo BNDES realizaram aproximadamente 105
mil operações com recursos da instituição, somando empréstimos de  R$ 436 milhões. As
liberações do banco alcançam, desde 2005, R$ 571 milhões em 926 mil operações. 

A assessoria do BNDES informou que, na ponta, as instituições beneficiadas efetuaram R$ 2,7
bilhões de operações de microcrédito. O apoio do BNDES é feito de forma indireta, por meio do
financiamento aos agentes operadores. 
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