
 

Ano 4  •  Número 7 •  Julho 2020 

 

Banco do Brasil amplia limite de crédito 

do Pronampe em R$ 1,24 bi 
 

O Banco do Brasil (BB) obteve autorização do Ministério da Economia para ampliar o orçamento 

do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), 

programa que ajuda micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus, em 

R$ 1,24 bilhão. O limite que a instituição pode emprestar passou para R$ 4,98 bilhões. 

 

A autorização vem dois dias depois que o Banco do Brasil havia emprestado totalmente o limite 

anterior, de R$ 3,74 bilhões. Até agora, cerca de 60 mil pequenos negócios foram beneficiados com 

o Pronampe, que empresta até 30% do faturamento do ano anterior a micro e pequenas empresas. 

 

As linhas do Pronampe têm prazo de 36 meses, com oito meses de carência para o pagamento da 

primeira parcela. Dessa forma, o tomador só começa a pagar o financiamento no nono mês, 

desembolsando 28 prestações com juros máximos equivalentes à taxa Selic (juros básicos da 

economia) mais 1,25% ao ano. Com a Selic em 2,25% ao ano, a taxa máxima soma 3,5% ao ano. 

 

O Pronampe tem 85% de garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO), que cobre até 85% 

de eventuais calotes. Nos financiamentos do Banco do Brasil, os 15% restantes ficam a cargo da 

instituição financeira. 

 

A ampliação dos limites do Pronampe para o BB saiu um dia depois de o Ministério da Economia 

elevar, de R$ 3,18 bilhões para R$ 4,24 bilhões, o valor máximo que a Caixa Econômica Federal pode 

emprestar no programa. 

. 

Para íntegra: https://bit.ly/2Zm8Pdu 

10 de julho de 2020 - Fonte: Agência EBC 

 
 
 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/caixa-ultrapassa-r-5-bi-em-credito-micro-e-pequenas-empresas
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-investe-r-67-milhoes-em-acoes-para-o-combate-a-covid-19/#preview
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-investe-r-67-milhoes-em-acoes-para-o-combate-a-covid-19/#preview
https://bit.ly/2Zm8Pdu
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Senado aprova a MP 944 sobre o financiamento da 

folha de pagamentos 
 

Foi aprovada no Senado federal a MP 944, na forma do PLV 20/2020 com emendas do relator, 

Senador Omar Aziz (PSD/AM).  

 

A MP 944 instituiu o PESE – Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que trata do 

financiamento à folha de pagamentos das micro, pequenas e médias empresas, além de uma 

modalidade de financiamento de débitos referentes a condenações transitadas em julgado ou 

acordos homologados perante a Justiça do Trabalho (execuções iniciadas entre 20/3/20 e até 18 

meses após o fim da pandemia); verbas rescisórias não indenizatórias pagas ou pendentes de 

adimplemento decorrentes de demissões sem justa causa ocorridas a partir de 6/2/2020, inclusive 

os eventuais débitos relativos ao FGTS correspondentes, para fins de recontratação do empregado 

demitido.  

 

As principais mudanças incluídas no relatório envolvem:  

• Devolução à União de metade dos recursos já recebidos pelo BNDES para o PESE, mas ainda não 

repassados às instituições financeiras  

• Redução do aporte ao PESE para R$ 17 bilhões  

• Aporte de R$ 12 bilhões ao Pronampe, tendo em vista a recente liberação de liquidez e os créditos 

firmados na última semana, tanto por bancos públicos e privados.  

• Alteração do público-alvo do PESE, para incluir as microempresas com faturamento a partir de R$ 

81 mil, até as médias empresas com faturamento até R$ 10 milhões.  

 

Como o Senado realizou modificações no texto da Câmara, a matéria volta à casa inicial. O líder do 

governo no Senado anunciou que houve um acordo com o Presidente Rodrigo Maia para votação 

da matéria amanhã mesmo na Câmara.  

 

15 de julho de 2020 - Fonte: Novidades Legislativas 

 

BNDES aprova 100% da linhas de giro e disponibiliza 

mais de R$ 5 bi para micro, pequenas e médias 

empresas 
 

Os empréstimos para capital de giro aprovados no âmbito da Linha BNDES Crédito Pequenas 

Empresas, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), alcançaram os R$ 5 bilhões 

que foram disponibilizados como uma das primeiras ações do Banco de apoio ao enfrentamento 

dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus.  

 

Devido ao sucesso da iniciativa, e considerando a extensão da pandemia e dos impactos 

econômicos para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), o Banco vai disponibilizar mais 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-investe-r-67-milhoes-em-acoes-para-o-combate-a-covid-19/#preview
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-investe-r-67-milhoes-em-acoes-para-o-combate-a-covid-19/#preview
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas
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R$ 5 bilhões para novos empréstimos pela linha, que terá sua vigência ampliada de 30.09.2020 para 

31.12.2020. 

 

Ao todo, já foram aprovadas 16.318 operações com 15.094 empresas, que empregam 372.800 

pessoas, segundo estimativas do BNDES. A média do valor do empréstimo por operação ficou em 

torno de R$ 318 mil.  

 

O principal setor econômico contemplado foi o de comércio e serviços, com 79,7% dos recursos, 

seguido pelo de indústria de transformação (19,5%), agronegócio (0,7%) e indústria extrativista 

(0,1%). Hoje já são 31 agentes financeiros atuando em todos os estados brasileiros. 

 

Para íntegra: https://bit.ly/395DbnD 

09 de julho de 2020 - Fonte: Agência de Notícias BNDES 

 

MP cria programa de apoio às micro, pequenas e 

médias empresas e regulamenta o compartilhamento 

de garantias de financiamentos habitacionais 
 

A Medida Provisória Nº 992/2020 cria o programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas 

(CGPE). O novo programa complementa e auxilia as medidas anteriores de combate aos efeitos 

econômicos da Covid-19, gerando novos estímulos de acesso ao crédito às empresas com 

faturamento até R$ 300 milhões, as chamadas microempresas e a empresas de pequeno e de médio 

porte. 

 

A despeito da edição de diversas medidas para combater os efeitos do Covid-19 na economia real, 

o canal de crédito começou a perder força recentemente, afetando principalmente microempresas 

e empresas de pequeno e médio porte. 

 

Para que as instituições financeiras possam conceder crédito é necessário que tenham capital 

disponível para tanto. Dadas as atuais características, os ativos decorrentes de diferenças 

temporárias fiscais comprometem parcela relevante do capital, limitando o potencial de elevação 

da carteira de crédito das instituições. A MP 992/2020 dá maior segurança jurídica a estes ativos, 

melhorando assim a sua qualidade, o que resulta na redução do volume de capital necessário para 

manter esses ativos e na ampliação da capacidade de o SFN suportar riscos e expandir a carteira 

de crédito. 

 

Em contrapartida, a melhoria na qualidade do estoque de tais ativos estará condicionada à 

concessão de créditos novos para microempresas e empresas de pequeno e de médio porte no 

âmbito do CGPE, obedecidas as condições, os prazos, as regras, as características e os 

direcionamentos a serem estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Estima-se que este 

programa pode, potencialmente, aumentar a concessão de crédito para microempresas e empresas 

de pequeno e médio porte em R$ 120 bilhões, sendo os riscos e recursos integralmente suportados 

pelas instituições financeiras. 

https://bit.ly/395DbnD
https://bit.ly/395DbnD
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=16/07/2020&totalArquivos=3
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A MP 992/2020 também regulamenta o compartilhamento de alienação fiduciária de bem imóvel. 

O objetivo é permitir que novas operações compartilhem a mesma alienação de imóvel já 

constituída em garantia de uma operação de crédito original. As novas operações devem ser 

contratadas com o mesmo credor da operação original. 

 

A MP ainda dispensa a exigência da apresentação de documentação comprobatória de 

regularidade perante do Poder Público por parte dos interessados em realizar operações de venda 

de título privado ao Banco Central na forma prevista no artigo 7º, inciso II, da Emenda Constitucional 

nº 106, de 7 de maio de 2020. A medida visa a dar efetividade e agilidade à realização das 

operações, voltadas ao pronto enfrentamento da calamidade pública nacional, e de seus impactos 

no sistema econômico, em benefício do setor produtivo real, do emprego e da renda do 

trabalhador. Tendo em conta a urgência na adoção de ações que minimizem os efeitos econômicos 

da pandemia, outras medidas previram a mesma dispensa da verificação de tal regularidade, a 

exemplo da Medida Provisória 958, de 24 de abril de 2020.  

 

Para íntegra: https://bit.ly/3fEDvMy 

16 de  julho de 2020 - Fonte: Gov.br 
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