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BNDES vai lançar nova linha para micro,
pequenas e médias empresas
12/12/2016 às 11h58

Brasil
Últimas Lidas Comentadas Compartilhadas
Governo estuda liberar saque de até R$ 1 mil do
FGTS para pagar dívida
13/12/2016 às 12h38

Por Robson Sales | Valor

RIO DE JANEIRO  (Atualizada às 12h11) A presidente do BNDES, Maria
Silvia Bastos Marques, disse nesta segundafeira que
o banco de fomento vai anunciar ainda nesta semana um plano de ação para
as micro, pequenas e médias empresas.
São linhas de financiamento para esse grupo de companhias, numa agenda
que irá até o final do primeiro semestre de 2017.
Maria Silvia participou na manhã desta segunda de uma cerimônia de
assinatura de acordo para cooperação de incentivo ao desenvolvimento da
internet das coisas com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações.
De acordo com a presidente do BNDES, o plano a ser divulgado nos próximos
dias não faz parte do pacote econômico que a equipe econômica em Brasília
pretende implementar para tentar reverter a crise política mais recente e as
críticas de que a economia não dá sinais de recuperação.
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"Não vamos anunciar pacote, vamos anunciar o que estamos trabalhando
cotidianamente. Venho já adiantando algumas coisas, mas essa semana
vamos anunciar de uma forma mais organizada a agenda para esse ano e para
o ano que vem".
Quanto ao financiamento para concessões, Maria Silvia disse que, quando os
editais das rodovias ficarem prontos, o banco vai complementar as
informações sobre as condições de financiamento. Segundo ela, será
semelhante ao já anunciado para os aeroportos. "Só o percentual que é
diferente, mas o arcabouço geral é parecido", disse.


Cenário:: De onde vem uma possível retomada?
08/12/2016

Internet das coisas
O BNDES assinou acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Comunicações para uma cooperação de desenvolvimento da internet das
coisas no país. O objetivo é elaborar um plano nacional, válido para o período
entre 2017 e 2022, que vai alavancar a iniciativa no país.
A primeira ação, destacou Maria Silvia, é iniciar um estudo técnico
independente financiado pelo banco, que será realizado pela McKinsey. O
convênio deve girar em torno de R$ 17 milhões. A consultoria foi contratada
por meio de um consórcio formado pela Fundação CPqD e Pereira
Neto/Macedo Advogados, que venceu consulta pública.
Segundo o BNDES, o estudo deve fornecer um histórico internacional sobre o
tema e ajudar a identificar possíveis oportunidades.
"As principais economias estão construindo agendas para fazer o melhor uso
da tecnologia. O BNDES tem o dever de ajudar o governo a elaborar políticas
públicas nessa área", afirmou a presidente do BNDES.
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Variação em %
Indicador
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set

12
m*

IPCA

0,18

0,26 0,08

6,99

IGPM

0,03

0,16 0,20

7,12

IGP10

0,06

0,12 0,36

7,61

1,1

8,8

Prod.
Industrial**
IBCBR**

0,5

0,15 5,42
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