
O Programa Nacional de Micro-
crédito (Crescer), lançado pelo
governo federal no ano passa-
do, já emprestou mais de R$ 1,2
bilhão para pequenos em-
preendedores. A informação
foi anunciada ontem pela pre-
sidente Dilma Rousseff. “É um
dinheiro que foi aplicado para
melhorar, ampliar ou até mes-
mo começar um novo negó-
cio”, explicou Dilma no pro-
grama semanal Café com a Pre-
sidente.

Segundo ela, foram mais de
R$ 1 bilhão de empréstimos en-
tre setembro de 2011 e março
deste ano, com um valor médio
de R$ 1.200 para cada financia-
mento. “Parece pouco, mas
tem mudado a vida de muita
gente”, lembrou Dilma.

Para a presidente, o êxito do
programa se deve ao baixo cus-
to dos empréstimos. “O que
acontece é que o dinheiro ficou
barato e as pessoas puderam en-
tão, com ele, realizar melhores
negócios”, avaliou.

O Crescer concede crédito
que pode variar de R$ 300 a R$
15 mil. O interessado deve pro-
curar um banco público para

fazer o empréstimo. Segundo
Dilma, 218.500 beneficiários
do Bolsa Família tomaram em-
préstimos apenas nos três pri-
meiros meses do programa.

“Esses primeiros resultados
mostram que estamos conse-
guindo, de fato, democratizar o
acesso ao crédito no país. É um
crédito produtivo, que ajuda a
gerar empregos, sustentar o

crescimento e fortalecer ainda
mais o nosso mercado interno”,
concluiu Dilma.

Brasil Sem Miséria
O Microcrédito Produtivo Orien-
tado ou Programa Crescer tem
como meta facilitar o acesso ao
crédito orientado para que o pú-
blico do Brasil Sem Miséria pos-
sa ampliar pequenos negócios,
incentivando a formalização e a
geração de trabalho e renda.

As instituições públicas finan-
ceiras que participam do progra-
ma são o Banco do Brasil, Caixa
Econômica, Banco do Nordeste
do Brasil (BNB), Banco da Ama-
zônia (BASA). O programa é ba-
seado em taxas de juros mais
baixas, mais dinheiro disponí-

vel e menos burocracia para a to-
mada de crédito.

O prazo de pagamento é pac-
tuado entre as instituições fi-
nanceiras e o tomador, de acor-
do com o tipo de empreendi-
mento, capacidade de endivida-
mento e o uso do recurso.

Na avaliação de especialistas
em crédito, o Crescer, por
meio da oferta de crédito orien-
tado para a produção, pode ser
um bom instrumento para esti-
mular a formalização dos em-
preendedores e a ampliação de
Microempreendedores Indivi-
duais (MEI’s), o que os permite
emitir notas fiscais, fazer parte
da previdência social e regis-
trar seu empregado ou colabo-
rador. ■ Agências

O Programa de Sustentação do
Investimento (PSI) foi lançado
em julho de 2009 pelo governo
federal e começou a operar no
segundo semestre do mesmo
ano. O objetivo do programa
foi fazer frente à crise interna-
cional iniciada em 2008, com
uma sinalização do governo de
que continuaria investindo no
país, apesar do cenário mun-
dial de incertezas.

A vigência do PSI, inicial-
mente, seria até dezembro
2010 — ele foi lançado com um
orçamento de R$ 130 bilhões.
Quando chegou o final de
2010, o governo federal deci-
diu prorrogar o programa para
dar segurança ao empresaria-
do brasileiro diante da mudan-
ça de governo (o mandato do
presidente Lula terminaria nes-
te ano e até então não se tinha
certeza se ele faria ou não Dil-
ma Rousseff sua sucessora).

Por isso, modelo de financia-
mento foi esticado até março
de 2011. E com o PSI indo mui-
to bem e o crescimento de 7%
no Produto Interno Bruto
(PIB) de 2011, houve injeção
de recursos de R$ 75 bilhões
em abril de 2011, quando tam-
bém foi anunciada nova pror-
rogação do programa, até de-
zembro de 2011. Os valores des-
tinados ao PSI são liberados pe-
lo Tesouro Nacional — e injeta-
dos no Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) para financiar
os gastos no programa.

Em agosto de 2011, foi lança-
do o Plano Brasil Maior, que
funcionou como prorrogação
do PSI até dezembro de 2012,
com o mesmo orçamento de
R$ 75 bilhões. Desde que o pro-
grama surgiu, estão contrata-
dos até o momento R$ 154 bi-
lhões — dados de março de
2012, o último apresentado pe-
lo governo. ■ Redação

AFP

Programa para micro empresa
emprestou R$ 1,2 bi em 6 meses

218.500
beneficiários do Bolsa Família
recorreram aos financiamentos
do Crescer nos três primeiros
meses de vigência do programa
para abrir o próprio negócio.

BNDES fez
contratos
de R$ 154 bi
no PSI

MICROCRÉDITO

Lançado em 2009, o PSI
tinha como objetivo estimular
a economia diante da crise

R$ 1.200
é o valor médio das operações
realizada através do programa
junto a instituições financeiras
oficiais por pequenos
empreendedores.

Dilma afirmou que
o resultado mostra
que o acesso ao
crédito popular vem
se democratizando
nos últimos tempos

Programa foi lançado
com orçamento
de R$ 130 bilhões.
Hoje, ele tem
orçamento de
R$ 154 bilhões

Ao anunciar o resultado, a presidente Dilma Rousseff destacou a importância do crédito para quem
está começando ou ampliando um negócio. O valor médio de cada financiamento foi de R$ 1.200

R$ 300
é o valor mínimo de cada
operação de financiamento,
que pode chegar ao valor
máximo de R$ 15 mil para
cada tomador.

OCresceroferececréditoentreR$300e R$15mileatendeospequenos empresárioseascooperativasetambémquemtemBolsa Família
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 5.




