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Desenbahia amplia para R$ 21 mil o limite do microcrédito
Crédito
Postado em: 11/09/2019 10:09

Com essa iniciativa, a Agência de Fomento do Estado da Bahia aumenta a oferta de crédito para
pequenos negócios com foco em inclusão socioprodutiva, permitindo a manutenção e a ampliação
das alternativas de trabalho para a parcela da população que tem dificuldades de acesso ao crédito.

A Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) adotou novas condições para o Programa
Estadual de Microcrédito (CrediBahia), que teve o limite de contratação ampliado de R$ 10 mil para
R$ 21 mil. Com essa iniciativa, a Desenbahia aumenta a oferta de crédito para pequenos negócios
com foco em inclusão socioprodutiva, permitindo a manutenção e a ampliação das alternativas de
trabalho para a parcela da população que tem dificuldades de acesso ao crédito.
Segundo a gerente de Microfinanças da Desenbahia, Márcia Fonseca, o aumento foi realizado para
dar maior estímulo ao empreendedorismo, por meio da concessão de crédito a milhares de
empreendedores para potencializar suas capacidades, gerando assim renda e oportunidade de
trabalho. “O CrediBahia está disponível em 248 municípios da Bahia, através da atuação direta via
prefeituras ou repasses a outras instituições também operadoras de microcrédito, fomentando o
desenvolvimento com o fortalecimento da nossa base econômica. O crédito é concedido de modo
escalonado, em que há um crescimento gradativo dos valores baseado na pontualidade dos
pagamentos das operações anteriores”, explicou Fonseca.
Atualmente, o CrediBahia mantém na carteira ativa 12.500 contratos e já liberou, desde 2002, mais
de R$ 500 milhões. O programa de microcrédito financia capital de giro para compra de mercadorias
e matérias-primas; investimentos fixos para aquisição ou conserto de máquinas ou equipamentos;
reforma ou ampliação de instalações. A taxa de juros é de 2% ao mês, com prazo de até 24 meses
para investimentos fixo ou misto.
A contratação pode ser feita nos postos de atendimento do CrediBahia. A expectativa da Agência
de Fomento é, até o final de 2019, aplicar R$ 56 milhões em volume de empréstimos na
modalidade.
O Programa de Microcrédito do Estado da Bahia (Credibahia) é referência nacional pelo pioneirismo
das parcerias institucionais entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre),
Prefeituras Municipais e a Desenbahia, com apoio do Sebrae.
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