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O que é MICROCRÉDITO?

Crédito de pequeno valor concedido a pessoas físicas, informais, MEI's e micro empresas 
cujas receitas anuais sejam inferiores a R$360 mil.

Tipos de MICROCRÉDITO / Conceitos

Microcrédito Produtivo Orientado – segue as regras do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 
Orientado - PNMPO. Possui condições específicas de taxa de juros e valor máximo e prazo mínimo, 
reguladas pelo Banco Central.

Microcrédito Rural – Programas rurais, majoritariamente o Programa de Agricultura Familiar, o Pronaf

Microcrédito conceito amplo BCB (produtivo) – Financiamento de atividades produtivas de pessoas
naturais ou jurídicas, organizadas de forma individual ou coletiva, com renda ou receita bruta anual de até
R$360 mil

Microcrédito pessoal – utilizado para consumo



O que são as Chamadas de Inovação 
Aberta no Microcrédito?

Problema-central: Como aumentar a escala, impacto e eficiência do microcrédito produtivo no Brasil?

Maratona online de programação para 
desenvolver protótipos digitais.

Chamada pública para propostas de 
atuação do BNDES, políticas públicas, 
parcerias público-privadas e soluções 
inovadoras de mercado.

HACKATHON
Estimular a geração 

de idéias

DESAFIO DE 
INOVAÇÃO

Catalisar mudanças 
no Setor



Quem pode Participar 
do Hackathon Microcrédito?

Se você é desenvolvedor, estudante, empreendedor, 
designer, acadêmico, ou simplesmente interessado em 
eventos de inovação aberta, está apto a se inscrever no 
Hackathon Microcrédito.
O evento é para qualquer pessoa física, de modo geral.



Desenvolver protótipos digitais
de código-aberto.

Como vai funcionar o Hackathon Microcrédito?

20 times
em maratona de 
programação em 
um final de semana

Mentorias
+

Protótipos 
Digitais

Banca de Avaliação
Critérios:

Viabilidade, Impacto 
e Originalidade

Promover a conexão e a energia 
criativa no ecossistema de 
microcrédito



Temas do Hackathon 

1. Como as Finanças Descentralizadas (DeFi) e moedas sociais 

digitais podem impulsionar o mercado de microcrédito?

2. Como oferecer capacidade de gestão financeira, capacitação 

digital e profissionalização junto com microcrédito?

3. Como  aprimorar a análise de crédito no microcrédito, em especial 

para o público sem histórico bancário?

4. Como novas formas de atendimento podem ajudar na expansão do 

microcrédito? 



Quem pode Participar 
do Desafio Microcrédito?

O Desafio Microcrédito pode receber propostas de 
OSCIPs, fintechs, cooperativas de créditos, empresas, 
associações e instituições em geral que buscam inovar o 
mercado financeiro brasileiro. 

Além disso, podem enviar propostas pessoas físicas que 
atuam com o Microcrédito, como por exemplo, 
professores, pesquisadores, agentes de créditos e 
consultores.



-Advocacy: mudanças legislativas, 

normativas e sistêmicas

-Novo produto, serviço ou modelo de 

negócio para o BNDES

-Parcerias com BNDES e sua rede 

(ex.: serviços no Canal MPME)

-Apoio financeiro

-Contratação de soluções tecnológicas

Como vai funcionar o Desafio Microcrédito?

Propostas do 
Ecossistema 10 Propostas

Banca de Avaliação

Critérios:
Viabilidade, Impacto 

e Originalidade

Gerar Oportunidades de Negócio

Hub de Articulação



Por que Participar ?

Visibilidade da solução para a 
rede de parceiros do BNDES e os 
principais atores do ecossistemas 

de microcrédito do Brasil. Além 
disso, os 3 vencedores vão 

apresentar as soluções para a 
Diretoria do BNDES.

Fomento de potenciais 
oportunidades de negócios com 

BNDES e rede de instituições 
parceiras e co-criação de novas 
formas de atuação pelo BNDES.

Os 3 vencedores recebem 
mentoria do BNDES para 

detalhamento e aprofundamento 
das propostas.

Exposição Desenvolver oportunidades 
de negócio

Mentores 
BNDES   



Temas do Desafio

1. Como atrair novos clientes para o microcrédito? Como fazer o microcrédito chegar a 

regiões mais afastadas? Como plataformas de matchmaking podem aumentar o acesso 

ao microcrédito? 

2. Como oferecer capacidade de gestão financeira, capacitação digital e profissionalização 

junto com microcrédito?

3. Como  aprimorar a análise de crédito no microcrédito, em especial para o público sem 

histórico bancário? Como reduzir os custos de obtenção dos dados necessários para análise 

de crédito?

4. Como novas formas de atendimento podem ajudar na expansão do microcrédito? Como 

aumentar capacidade e eficiência de atendimento dos agentes de crédito?

5. Como ter instrumentos financeiros inovadores e que sejam sustentáveis no longo prazo 

para apoiar o microcrédito? Como garantir a efetividade na aplicação dos recursos.



Cronograma

01/09

02/09

30/09

08/10

20/10

10/11

Evento 
Lançamento

Abertura das 
Inscrições

Fim das 
Inscrições

Final de 
Semana do 
Hackathon

Limite para 
submissão das 

propostas para o 
Desafio Microcrédito

Classificação 
dos 10 

Finalistas

30/11

Evento final 
e Banca de 
Avaliação



https://inovacaoaberta.bndes.gov.br/

Acesse:

https://inovacaoaberta.bndes.gov.br/


Obrigado!


