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De olho na retomada da economia, Fomento Paraná volta a ofertar crédito
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Linhas podem ser utilizadas para compra de máquinas e equipamentos, obras de construção e
reformas para modernização e ampliação de empreendimentos, bem como projetos de inovação e
de melhoria da eficiência energética, por meio de fontes alternativas.
A Fomento Paraná, instituição financeira de desenvolvimento do Governo do Estado, está
retomando a oferta de linhas de crédito para investimento fixo. Elas podem ser utilizadas para
compra de máquinas e equipamentos, obras de construção e reformas para modernização e
ampliação de empreendimentos, bem como projetos de inovação e de melhoria da eficiência
energética, por meio de fontes alternativas. De acordo com o diretor-presidente da instituição,
Heraldo Neves, o objetivo é ampliar o crédito com foco na retomada do crescimento da atividade
econômica, atendendo a determinações do governador Carlos Massa Ratinho Junior.
&ldquo;Estamos com taxas de juros muito baixas e atrativas para o empreendedor. Esse é um fator
importante na tomada de decisão de investimento. E ele tem um efeito multiplicador que impacta na
produção, na competitividade e na geração de empregos&rdquo;, explica Neves. &ldquo;Vamos
usar o limite de repasses junto ao BNDES, que foi ampliado para R$ 124 milhões ao ano, e estamos
captando novos recursos junto ao BRDE. Também devemos concluir em breve uma captação
internacional, junto ao Banco de Desenvolvimento de Américas Latina (CAF)&rdquo;, informa.
Nesta ação para expandir a oferta de recursos para o empreendedor a Fomento Paraná tem
percorrido municípios de todas as regiões do Estado para estimular novas parcerias, principalmente
nas associações comerciais e industriais, que atuam como correspondentes, e nas prefeituras, que
possuem agentes de crédito habilitados. Fomento bate novo recorde em contratações de
microcrédito em agosto GIRO FÁCIL &ndash; Desde o início da pandemia, em março de 2020, a
Fomento Paraná vem aprimorando as plataformas de processamento de operações, principalmente
para capital de giro, com foco na manutenção da atividades das empresas. Segundo o diretor de
Operações do Setor Privado, Renato Maçaneiro, o primeiro passo foi a adaptação da plataforma de
microcrédito, que agora está disponível online e conta com um fundo de aval do Sebrae para facilitar
as operações. &ldquo;Agora estamos levando aos nossos parceiros que atuam como
correspondentes o Giro Fácil, uma plataforma mais ágil para operações de capital de giro de R$ 20
mil até R$ 500 mil, com acesso facilitado por meio de fundos de aval como o FGI-BNDES, o Fundo
de Aval Garantidor ou ainda cartas de garantia de sociedades garantidoras de crédito&rdquo;,
afirma o diretor. Banco da Mulher ultrapassa a marca de 5 mil empreendedoras beneficiadas
REFORMA &ndash; O crédito contratado pela empresária curitibana Maristela Canário para
reformar um bar chegou em uma hora mais do que boa. Ela contratou os recursos da Fomento
Paraná ainda em dezembro de 2019, sem imaginar os percalços que a pandemia traria,
especialmente ao setor de bares e restaurantes. &ldquo;Nós planejávamos fechar para fazer uma
reforma, mas por conta das restrições da Covid-19 ficamos de março a outubro sem poder abrir, um
tempo muito maior que o previsto&rdquo;, lembra. Ao contrário de outros empreendimentos do
ramo, o Ao Distinto Cavalheiro, de Maristela, prosperou no mesmo período. Além do retoque na
fachada, das melhorias nas instalações internas, que receberam novos equipamentos, com o crédito
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a empresária conseguiu manter em dia os salários de funcionários. E ainda aumentou o quadro para
cinco profissionais no empreendimento, a partir do incremento na demanda após as melhorias.
&ldquo;Estamos há 18 anos com o bar e temos um público fiel, mas a reforma que fizemos chamou
mais clientes&rdquo;, comemora a empresária. A oportunidade que chegou no momento certo
deixou funcionários e fregueses satisfeitos e a empresária feliz com os resultados. &ldquo;Eu estou
muito agradecida. Melhorou muito a qualidade do atendimento&rdquo;, destaca. E a chave para a
virada veio através das linhas de crédito da Fomento Paraná. &ldquo;As condições do financiamento
são muito boas&rdquo;, avalia Maristela, que foi contemplada pelo programa Paraná Recupera com
o crédito e também teve a possibilidade de renegociar e ampliar os prazos do financiamento que
havia contratado. Crescimento da indústria faz Paraná superar países desenvolvidos Setor de
serviços cresce 6,8% no PR nos primeiros sete meses do ano ONDE ENCONTRAR &ndash; As
linhas de crédito da Fomento Paraná estão disponíveis por meio de uma rede de parcerias formada
por correspondentes e agentes de crédito que atuam em postos de atendimento situados em quase
280 municípios paranaenses, por meio de associações comerciais e empresariais e também
algumas sociedades empresariais especializadas e credenciadas, além de prefeituras municipais.
Acesse este site para encontrar o contato do correspondente mais próximo na sua cidade.
RENEGOCIAÇÃO &ndash; Além de crédito novo para apoiar empreendedores, a Fomento Paraná
também mantém atenção constante nos atuais clientes monitorando a capacidade de honrar com os
pagamentos. O objetivo é evitar a inadimplência, ofertando condições de renegociação facilitadas
&mdash; inclusive com possibilidade de isenção de tarifas em algumas linhas de crédito &mdash;
para empreendimentos que ainda estão com dificuldade no faturamento, permitindo aumento de
prazos, inclusive com novo período de carência para retomar os pagamentos.
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