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Câmara aprova MP que libera R$ 40 bi em 

crédito a pequenas e médias empresas 
 

 A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto-base da Medida Provisória (MP) 944, 

que liberou uma linha de crédito emergencial de R$ 40 bilhões para o pagamento de salários de 

pequenas e médias empresas. Os deputados fizeram alterações pontuais no texto editado pelo 

governo.  

 

Em uma delas, o relator da MP, Zé Vitor (PL-MG), ampliou o número de negócios que podem ser 

beneficiados. A linha era destinada a quem registrou faturamento anual, em 2019, entre R$ 360 mil 

e R$ 10 milhões. Agora, o teto passa a ser de R$ 50 milhões. Destaques ao texto ainda precisam ser 

votados. Depois, a MP seguirá para votação no Senado. 

 

A medida foi publicada pelo governo no início de abril. Como passou a valer naquela ocasião, 

bancos já oferecem essa modalidade de financiamento. A linha de crédito é composta por 85% dos 

recursos subsidiados pelo Tesouro Nacional (R$ 34 bilhões) e 15% de bancos comerciais (R$ 6 

bilhões). Ao ser concedido o empréstimo, há carência de seis meses para o pagamento da primeira 

parcela, prazo de 30 meses e taxa de juros prefixada em 3,75% ao ano. 

  

A medida original, batizada de Programa Emergencial de Suporte a Empregos, permitia o 

financiamento da totalidade da folha de pagamento durante dois meses. Com mais uma alteração 

do relator, o período foi estendido para quatro meses.  Além de cobrir custos de salários, Zé Vitor 

permitiu o pagamento de débitos referentes a condenações trabalhistas, bem como as verbas 

rescisórias pagas ou pendentes de demissões sem justa causa. 

  

— Também estamos ampliando a data de adesão ao programa até 31 de outubro, importante para 

esse momento pós-crise, essa saída da pandemia — disse Zé Vitor em plenário, ao ler o relatório. 

 

Para íntegra:https://glo.bo/3fVyYFe 

25 junho de 2020 - Fonte: O Globo 

 

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://glo.bo/3fVyYFe
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BNDES anuncia novas medidas de combate aos 

impactos da covid-19 
 

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo 

Montezano, anunciou no dia 08/06 um conjunto de ações emergenciais, no valor de R$ 4,3 bilhões, 

para combater impactos da pandemia de covid-19 no país.  

 

Entre as medidas, destaca-se a suspensão, até o fim de dezembro deste ano, do pagamento de 

juros em contratos de financiamento do BNDES com estados, municípios e o Distrito Federal.  

Montezano anunciou também a aprovação de repasse emergencial de recursos para os 13 estados 

que têm contratos ativos com o banco: Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O objetivo é 

que possam investir em ações de enfrentamento à pandemia e na redução do impacto das 

consequências econômicas. A medida permite também prorrogar os prazos das operações pelo 

mesmo período. 

 

Acesso ao crédito 

O BNDES também anunciou crédito novo para atender à necessidade de capital de giro de cadeias 

produtivas com foco nas pequenas e médias empresas. Montezano disse que o programa não vai 

alterar a relação direta da instituição financeira com o cliente, mas ressaltou que o BNDES atuará 

para reduzir os riscos do banco que faz o empréstimo às empresas. 

 

Montezano disse que o fundo tem até R$ 20 bilhões e será lançado em quatro parcelas de R$ 5 

bilhões, com atuação prevista até o fim do ano. Ele acrescentou que a liberação de crédito para 

pequenas e médias empresas é medida comum em diversos momentos da economia, mas precisa 

passar por uma mudança para atender melhor. “Quando se compara o patamar de juros que essas 

pequenas e médias empresas pagam no Brasil com o de outras empresas no mundo, é bem notório 

que a situação não é a ideal, no que a gente vive aqui.” 

 

Montezano destacou que tais empresas recebem menos apoio do sistema financeiro durante a 

crise. “De fevereiro a abril, o crédito para grandes empresas cresceu quase R$ 100 bilhões, é um 

número muito substancial, diria até que impressionante, e mostra uma velocidade, uma agilidade e 

uma disponibilidade do sistema financeiro bem robusta para apoiar as grandes empresas. O 

crescimento é notório e adequado para combater a crise. No entanto, quando se observam 

pequenas e médias empresas, existe um crescimento, que não é desprezível, da ordem de 2%, mas 

ainda aquém do necessário e incomparável ao reservado às grandes empresas”, afirmou. 

 

Para íntegra:https://bit.ly/3cMEqZ9 

08 junho de 2020 - Fonte: Agência Brasil 
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Caixa explica linha de crédito para micro e pequenos 

empresários 
 

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participou de entrevista online sobre como será realizada 

a linha de crédito do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Pronampe).  

 

o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) abre 

crédito especial no valor de R$ 15,9 bilhões. O objetivo é garantir recursos para os pequenos 

negócios e manter empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país. 

 

Pelo texto, aprovado no fim de abril pelo Congresso, micro e pequenos empresários poderão pedir 

empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. Caso 

a empresa tenha menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do 

seu capital social ou a até 30% da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas 

atividades, o que for mais vantajoso. 

 

Cronograma do Pronampe 

• 16 de junho - Micro e pequenas empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões 

anual optantes pelo Simples.  

• 23 de junho - Micro e pequenas empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões anual não 

optantes pelo Simples.  

• 30 de junho - Microempreendedor individual (MEI) 

 

Para íntegra: https://bit.ly/31dz1s4 

16 de junho de 2020 - Fonte: Agência Brasil 

 

 

BNDES vai ampliar em R$ 5 bilhões linha de crédito 

para capital de giro de micro e pequenas empresas 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai ampliar em R$ 5 bilhões a 

linha de crédito para capital de giro para micro, pequenas e médias empresas enfrentarem os efeitos 

econômicos da pandemia da Covid-19, disse nessa quinta feira (25) o presidente do banco Gustavo 

Montezano. Segundo o executivo, os primeiros R$ 5 bilhões da linha lançada no começo da 

pandemia praticamente se esgotaram. 

 

"Quando abrimos a linha de cinco bilhões, a gente tinha certeza que ela ia ficar até dezembro, mas 

dado que a crise se agravou tanto e foi tão dramática, ela acabou, esgotando em duas semanas e 

naturalmente vamos expandir mais cinco bilhões", disse ele durante uma transmissão do BTG 

Pactual pela internet. 

https://bit.ly/3dx0fwq
https://bit.ly/3dx0fwq
https://g1.globo.com/tudo-sobre/bndes/
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Montezano disse que o BNDES vai retomar o desinvestimento em ações logo que a volatilidade na 

bolsa de valores diminuir. "A gente vai retomar a agenda e até 2022 a carteira vai estar bem mais 

reduzida", afirmou. 

 

Para íntegra: https://glo.bo/2Vidg6r 

25 de junho de 2020 - Fonte: G1 

 

CLDF aprova programa emergencial de crédito para 

micro e pequenas empresas 
 

 Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, em segundo turno, o projeto de lei que cria 

o Programa Emergencial de Crédito Empresarial do Distrito Federal (Procred-DF) para o 

enfrentamento aos efeitos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. A votação 

ocorreu em sessão remota na quinta-feira (18/6). Agora, o PL segue para sanção do governador 

Ibaneis Rocha (MDB).  

 

O Procred prevê uma linha de crédito com taxas de juros mais baixas, para micro e pequenas 

empresas, microempresários individuais, além de empresas dos ramos de cultura, turismo e 

educação.  

 

Poderão ter acesso ao programa as instituições sediadas no DF para a concessão de recursos 

destinados exclusivamente ao pagamento de faturas de água e energia elétrica. A concessão do 

crédito ficará a cargo do Banco de Brasília (BRB).  

 

Para íntegra:https://bit.ly/2Vjwitj  

18 de junho de 2020 - Fonte: Correio Braziliense 

 

As ações do BC para liberar o crédito a pequenas 

empresas 
 

O Banco Central anunciou na terça-feira (23) quatro ações para incentivar o crédito a micro, 

pequenas e médias empresas no Brasil. A ideia é ajudar a destravar o fluxo de empréstimos aos 

pequenos negócios. Há o potencial de liberar até R$ 272 bilhões em empréstimos. 

 

A primeira medida consiste em liberar valores dos depósitos compulsórios para os bancos, desde 

que eles tenham feito empréstimos de capital de giro para empresas com até R$ 50 milhões anuais 

de faturamento.  

 

Outra medida anunciada pelo Banco Central é o programa chamado Capital de Giro para 

Preservação de Empresas. Nesse programa, os bancos ficam liberados para emprestar R$ 127 

bilhões que estão contingenciados nos próprios bancos (diferentemente dos compulsórios, que são 

mantidos no Banco Central).  

 

https://glo.bo/2Vidg6r
https://glo.bo/2Vidg6r
https://glo.bo/2Vidg6r
https://bit.ly/2Vjwitj
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O Banco Central também anunciou uma mudança de regra que pode liberar R$ 16,5 bilhões em 

empréstimos feitos por instituições financeiras de pequeno porte. Por essa mudança de regra, a 

autoridade monetária reduz requerimentos de capital temporariamente. 

 

As medidas do Banco Central também envolvem os valores de financiamento de imóveis. Pela 

nova regra proposta pela autoridade monetária, quem está com um imóvel financiado pode usar 

o ativo como garantia em mais de uma operação de crédito. 

 

 

Para íntegra: https://bit.ly/2Yxeey3   

24 de junho de 2020 - Fonte: Nexo 
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