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Expansão do Crediamigo em destaque  

(NÃO ASSINADO)

O programa de microcrédito produtivo e orientado do Banco do 
Nordeste, o Crediamigo, dominou o primeiro dia de debates do 
Fórum BNB de Desenvolvimento, realizado junto com o XIV 
Encontro Regional de Economia, no Auditório Celso Furtado, na 
sede da instituição, em Fortaleza. O evento reúne economistas, 
empresários, professores e estudiosos do desenvolvimento 
regional. “O Crediamigo atende a mais de dois terços do 
mercado nacional de microcrédito”, afirma o professor da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Marcelo Néri, autor do livro 
“Pagando a promessa do microcrédito”.

A pesquisa explora a base de microdados mais completa sobre 
microcrédito no País, acompanhando balanços e demonstrativos 
dos mesmos negócios entre os quase 500 mil que fizeram uso do 
Crediamigo nos últimos 10 anos, segundo informa o BNB. De acordo com o autor, o fato de essa base acompanhar os 
clientes antigos, em período superior a uma década desde o primeiro registro, com mais de quatro observações anuais 
entre 2005 a 2008, permite estudar os impactos do microcrédito na vida das pessoas.

Néri participou do painel “Bolsa Família e Crediamigo: inserção produtiva”, presidido pelo superintendente de 
Microfinança Urbana e MPE do BNB, Stélio Gama Lyra Junior, com os expositores Camile Sahb Mesquita, da 
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. “O destaque é
a expansão do Crediamigo, a partir da Região Nordeste, começando pelas comunidades de baixa renda do Rio de 
Janeiro como Rocinha, Maré e Complexo do Alemão, resultado de uma trajetória iniciada a partir de 1997”, 
acrescentou. 

            Para o presidente do BNB, Roberto Smith, a pesquisa do professor Marcelo Néri mostra que o banco pode trabalhar 
“com mais intensidade no crescimento desse Programa.” Na quarta-feira passada, o Banco do Nordeste, Prefeitura do 
Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário, e o VivaCred firmaram parceria para 
estimular o financiamento de microempreendedores informais, por meio do Crediamigo. Iniciado em caráter 
experimental, nas agências do VivaCred, em março deste ano o Crediamigo conseguiu formar uma carteira de mais de 
800 clientes, desembolsando recursos da ordem de R$ 1,8 milhão. A expectativa do BNB é bater a marca dos R$ 50 
milhões em empréstimos concedidos na cidade, até o final do próximo ano. 

Dados divulgados pelo Banco Central indicam que o Crediamigo cresceu 56%, diante dos 22,6% do sistema financeiro 
nacional nos últimos 12 meses. A inadimplência atual é de 1,5%, bem abaixo do mercado, “o que reflete o bom 
gerenciamento da carteira de crédito”. Para o superintendente de Microfinanças e Programas Especiais do BNB, Stélio 
Gama, mesmo com as restrições de mercado, este ano a carteira do Crediamigo deverá crescer cerca de 40%. “Para isso,
estamos trabalhando projetos que expandam as ações para novos municípios, através de abertura de 72 postos de 
atendimento, inclusive em outras regiões, como o caso do Rio de Janeiro”, informa.

Encontro – Nesta sexta-feira, após a rodada de sessões do encontro de economia ocorre o lançamento de publicações e 
títulos científicos. Pela manhã, o superintendente do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE), 
José Sydrião Alencar Junior, preside a mesa “Cenários para o Nordeste no novo contexto nacional e internacional”, que 
vai reunir como expositores a diretora de Estudos Regionais e Urbanos do IPEA, Liana Carleial, e Antonio Henrique 
Pinheiro Silveira (Secretaria de Acompanhamento Econômico/MF). Em seguida, o professor da UFRGS, Fernando 
Ferrari Filho, fala sobre a “crise financeira e as repercussões sobre a economia real: uma análise (pós) keynesiana”. 

Na sequência,o presidente do BNB Roberto Smith, apresenta os principais resultados operacionais da instituição. 
Destaque ainda para os 40 anos de circulação da Revista Econômica do Nordeste (REN), mais antiga publicação 
científica brasileira dedicada a estudos sobre a promoção do desenvolvimento. Durante o evento, serão lançados ainda 
selo e carimbo comemorativo dos Correios alusivos aos 40 anos da REN. Promovido em parceria pelo BNB e a 
Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Economia (Anpec), o Fórum marca os 57 anos do Banco e os 
20 anos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).


