Banco do Nordeste apresenta oportunidades de crédito no Encontro Econômico Brasil-Alemanha
Dom, 15 de Setembro de 2019 18:36 -

De 15 a 17 de setembro, Natal sediará o Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA) 2019,
um dos mais importantes eventos de relacionamento empresarial bilateral do país. Já são 37
anos reunindo autoridades governamentais e lideranças empresariais para debater a
ampliação de investimentos e novas formas de cooperação entre as duas nações. O Banco do
Nordeste é patrocinador da iniciativa e levará seus principais produtos e serviços ao Centro de
Convenções.

As linhas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) serão apresentadas
em um ambiente em que serão tratados temas como infraestrutura, energia, agronegócio,
indústria, serviços, inovação e competitividade.

Responsável por mais de 75% dos investimentos de longo prazo no Rio Grande do Norte, o
BNB contratou R$ 3,1 bilhões com o setor produtivo potiguar, em 2018. Este ano, a expectativa
é de um aporte ainda maior, de mais de R$ 3,5 bilhões - apenas com recursos do FNE. O
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Crediamigo, linha de microfinança urbana do Banco, deve injetar mais R$ 500 milhões na
economia do Estado.

"A cooperação alemã, no sentido de aumentar a competitividade das empresas brasileiras e,
em especial, nordestinas, é uma aliança estratégica que certamente vai resultar em
oportunidades de negócios e novos investimentos. E nós estaremos lá em nosso estande, com
uma equipe qualificada, para atendimento das demandas", convida o superintendente do
Banco do Nordeste no RN, Jorge Bagdeve.

O EEBA é realizado anualmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Federação
das Indústrias Alemãs (BDI), em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha (AHK), e, nesta edição, com a Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Norte, (Fiern). O evento ocorre de forma alternada, nos anos pares na Alemanha e
ímpares no Brasil.
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