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BNDES INICIA HABILITAÇÃO DE AGENTES FINANCEIROS PARA OFERECER CRÉDITO
COM GARANTIAS A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Fonte: BNDES

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deu início, nesta
quarta-feira, 01/07, à habilitação de agentes financeiros para operarem o Programa
Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), que vai fornecer garantias de 80% em operações
de empréstimo e financiamento a pequenas e médias empresas, com faturamento em
2019 de R$360 mil até R$300 milhões, no âmbito do Fundo Garantidor para Investimentos
(FGI). O Fundo deve alavancar até R$ 25 bilhões de crédito. do Tesouro Nacional.
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O governo federal prorrogou, por mais 30 dias,
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