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Novo canal ajuda o empresário a 

encontrar o financiamento ideal para as 

suas necessidades 
 

A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus aumentou a demanda por crédito por parte das 

empresas para manterem as operações e os empregos. A Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), lançou um novo site, que ajuda o empresário a 

encontrar a linha de financiamento que melhor se encaixa na sua necessidade e perfil. O trabalho é 

desenvolvido em parceria com as federações das indústrias de 22 estados, que contam com 

profissionais especiliazados em ajudar o setor produtivo na interação com as instituições 

financeiras.  

 

O novo site do NAC permite que o empresário preencha  um formulário, no qual ele aponta as suas 

necessidades, coloca informações sobre o seu perfil e a ferramenta automaticamente lista as linhas 

de crédito disponíveis.  

 

As informações são direcionadas para a federação de indústria do estado onde a empresa está 

localizada para um profissional ajudar, caso haja interesse da empresa, na preparação dos 

documentos e preenchimento dos formulários necessários. O profissional  também está preparado 

para tirar dúvidas sobre as taxas de juros, prazos de carência e garantias exigidas em cada uma das 

linhas.  

 

Para acessar o novo site, clique em: https://nac.cni.com.br/ 

 

Para íntegra: https://bit.ly/30TEvrj 

14 de agosto de 2020 - Fonte: Agência de Notícias CNI 
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Pronampe libera mais R$ 12 bilhões às empresas essa 

semana 
 

A Câmara dos Deputados liberou um reforço de R$ 12 bilhões para o Pronampe (Programa de 

Apoio às empresas de Pequeno Porte). O saldo vai estar disponível nas instituições bancárias no dia 

15 de agosto. 

 

O Pronampe é o responsável pelo destravamento do crédito para às micro e pequenas empresas 

brasileiras durante o período de pandemia do novo coronavírus, já que essas empresas vem 

encontrando dificuldades para solicitar o financiamento aos bancos desde o início da quarentena. 

Por isso, o programa viu seu orçamento inicial de R$ 15,9 bilhões expirar em menos de um mês. 

Cerca de 218 mil empresas, segundo os dados do Ministério da Economia foram beneficiadas com 

o programa. 

 

O diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos pontuou que “Para as 

empresas essa segunda fase do programa é bastante interessante, contudo é preciso se adiantar 

para conseguir esse crédito, dados apontam que, apenas na Caixa a demanda reprimida por essa 

linha é de R$ 5 bilhões, assim, o prazo para obtenção deverá ser curta novamente”. 

 

O dinheiro dessa segunda abertura do PRONAMPE vem do Programa Emergencial de Suporte a 

Empregos (PESE), que buscava financiar salários, mas que teve baixa adesão. “Trabalhamos com 

muitas empresas que buscaram essa linha na primeira etapa, a grande maioria teve grande 

dificuldade em obter ou não conseguira o crédito. Um outro problema também é que existe muita 

desinformação nas instituições sobre o tema, o que eleva a agonia dos empresários”, explica 

Domingos. 

 

Para íntegra:  https://bit.ly/3amO0CH 

12 de agosto de 2020 - Fonte: Jornal Contábil 

 

 

BNDES: Fundos de crédito para micro e pequenas 

empresas 
 

O BNDES, por meio dos fundos, apoiará com até R$ 4 bilhões soluções que ofereçam empréstimos 

por meios alternativos para pequenos negócios, ajudando a diversificar as fontes de recursos para 

esse público e melhorar seu acesso ao crédito. Para tanto, serão utilizados instrumentos como 

fintechs ou sistemas de pagamento digital (como máquinas de cartões de crédito). Ao todo, 73 

fundos se inscreveram para a seleção, o que demonstra interesse de investidores em ampliar crédito 

para as micro e pequenas empresas. 
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Dos 12 fundos, metade propõe oferecer crédito para a base de clientes de empresas a partir de 

plataformas eletrônicas, como sites de vendas ou sistemas de pagamentos eletrônicos, a exemplo 

das máquinas de cartão amplamente utilizadas por comerciantes. 

 

A expectativa é que o fornecimento de financiamento por canais digitais a clientes que já fazem 

parte da base dessas empresas dê agilidade ao processo. Com limite individual de até R$ 200 mil 

por cliente, 75% das operações desses fundos deverão ter prazo igual ou superior a nove meses 

(incluindo 60 dias de carência) e o custo efetivo total para o cliente final será inferior a 3,5% ao mês. 

 

Já os outros seis fundos são estruturados por gestores registrados na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e devem realizar operações de financiamento por meio de plataforma eletrônica 

própria ou de empresas parceiras, como fintechs, por exemplo. Nesse caso, as operações poderão 

ser de até R$ 20 milhões, 75% das delas deverão ter prazo igual ou superior a 12 meses (com 60 

dias de carência) e o custo final para o tomador deverá ser menor do que 4% ao mês. 

 

Relação dos fundos selecionados: 

Fundos Originadores 

 

· Brasil Microcrédito Impacto Social Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

· Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cielo e BNDES 

· Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MPME Integral B2W 

· Pagseguro BNDES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

· Magalu I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

· Soma II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (Stone) 

 

Fundos PMEs 

· BSA FIC FIDC 

· FIC-FIDC BNDESPAR XP 

· FIDC BizCapital Finpass PME 

· Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BNDES CASHME-PLURAL 

· LIBRA Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC 

· SRM EXODUS PME FIDC 

 

Para íntegra: https://bit.ly/31lU2iy 

03 de agosto de 2020 - Fonte: Último Instante 

 

 

Redução da Selic deve contribuir para a queda no 

custo do crédito, avalia CNI 
 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia como positivo o novo corte da taxa básica de 

juros (Selic) de 0,25 ponto percentual, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. 

Na avaliação da CNI, a baixa taxa de inflação permite a manutenção de uma política de redução de 

juros e aumento da liquidez como forma de estimular o consumo e o investimento. A Selic caiu 

para 2% ao ano. 

 

“A continuidade do afrouxamento monetário deve contribuir para a queda no custo do crédito. 
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Neste momento, de intensa necessidade de financiamento por parte das empresas, para a 

manutenção dos empregos e para o pagamento de despesas fixas, o crédito pode ser determinante 

entre uma empresa abrir ou fechar suas portas nos próximos meses”, explica o presidente da CNI, 

Robson Braga de Andrade. 

 

Segundo a CNI, a redução da taxa básica se justifica pela retração na atividade econômica causada 

pela crise do novo coronavírus, que provocou a queda nos preços de diversos bens e serviços. Desta 

forma, a decisão do Copom não compromete o cumprimento da meta de inflação para 2020, 

definida em 4% ao ano pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

 

Para íntegra:https://bit.ly/3fCJKjc 

05 de agosto de 2020 - Fonte: Portal da Indústria 

 

 

‘Emprestômetro’ registra mais de R$ 30 bilhões 

liberados para micro e pequenas empresas 
 

A plataforma de monitoramento do Ministério da Economia conhecida como ‘Emprestômetro’ 

atingiu a marca de R$ 33,73 bilhões em empréstimos concedidos aos pequenos negócios, com 380 

mil contratos efetuados por meio de programas públicos de acesso ao crédito.  

 

O maior volume de recursos liberados até o momento foi realizado pelo Pronampe (Programa 

Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) com R$ 18,7 bilhões, e pela 

linha de crédito oferecida pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) 

com garantias do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), que já alcançou R$ 6,2 bilhões em valor 

contratado. 

 

Lançado há um mês, o ‘Emprestômetro’, contabiliza, em tempo real, os empréstimos realizados por 

meio de programas públicos de acesso a crédito. A ferramenta foi desenvolvida e é 

operacionalizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC) do 

Ministério da Economia, com apoio do Sebrae. 

 

Para íntegra:  https://glo.bo/2Yesuv5 

07 de agosto de 2020 - Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios 

 

Pequena indústria apresenta sinais de melhora, apesar 

dos impactos da pandemia 
 

Os impactos da pandemia da Covid-19 ainda são visíveis na atividade e situação financeira da 

pequena indústria. Destaca-se, contudo, que os últimos meses foram de melhora, ainda gradual e 

insuficiente para reverter toda a queda de abril, que cada vez mais se caracteriza como o pior 

momento da crise atual. A relação de principais problemas revela preocupação do empresário com 

alguns dos impactos da pandemia.  
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A queda da demanda, menos grave que no primeiro trimestre, mas ainda relevante; a falta/alto 

custo das matériasprimas, ainda como resultado do efeito da redução ou mesmo a paralisação da 

produção pelas restrições impostas pela pandemia, do comércio internacional e da interrupção das 

cadeias de logística; além de inadimplência dos clientes e falta de capital de giro.  

 

A confiança dos empresários da pequena indústria também vem se recuperando desde a forte piora 

com a pandemia do novo coronavírus, embora os empresários ainda não tenham recuperado a 

confiança por conta da avaliação das condições correntes de negócio. O Índice de Perspectivas 

mostra que as expectativas são cada vez mais positivas. 

 

Para íntegra: https://bit.ly/3iEjEOU 

13 de agosto de 2020 - Fonte: Portal da Indústria 
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