
 

Ano 4  •  Número 5 •  Maio 2020 

 

CNI cria cartilhas para orientar empresas 

sobre crédito emergencial 
 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou canal eletrônico em que são publicado boletins 

com informações para ajudar empresas em dificuldades. 

 

Empresários interessados em obter informações sobre linhas de crédito emergencial podem receber 

orientações on-line. A Confederação Nacional da Indústria tem elaborado e distribuído por meio 

eletrônico uma série de boletins para ajudar empresas a enfrentar a crise decorrente da covid-19. 

 

Os boletins mais recentes tratam da possibilidade de suspensão temporária do pagamento de 

empréstimos contratados junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e do uso Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) como garantia para 

financiamento. 

 

A suspensão por até seis meses de pagamentos ao BNDES faz parte do pacote de medidas 

econômicas do governo para enfrentamento da pandemia. Nesse período de seis meses, poderão 

ser renegociadas as prestações, os juros e o principal da dívida. O informativo sobre o FAMPE ajuda 

empresas que não têm garantia suficiente para acessar linhas de financiamento. O fundo de aval 

constituído pelo Sebrae cobre até 80% das exigências de garantia no valor de até R$ 700 mil. 

 

A Rede de Núcleos de Acesso ao Crédito (NAC), coordenada pela CNI em parceria com as 

Federações de Indústria está preparada para orientar as empresas sobre estes produtos. Os 

contatos dos NACs das federações que participam da rede estão disponíveis em 

www.cni.com.br/nac. 

 

“Acesso a financiamento é uma das necessidades mais urgentes das empresas durante a crise. O 

governo e os bancos públicos têm criado diversos produtos e é importante que as empresas 

conheçam as diferenças entre eles, de modo a selecionar o mais adequado às suas necessidades e 

à sua capacidade de acessar crédito”, afirmou Joao Emilio, gerente executivo de Política Industrial 

da CNI. 

 

Para íntegra: https://bit.ly/2SMvCLX 

04 de maio de 2020  - Fonte: R7 
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Fintechs de crédito vivem 1ª crise e se viram nos 

30 para emprestar a juro baixo 
 

O Brasil tem hoje mais de 100 fintechs de crédito, que representam cerca de 20% do total de fintechs 

no país, segundo a Associação Brasileira de Fintechs (Abfintechs). Nas fintechs, a demanda por 

crédito cresce à medida que a crise do coronavírus piora, pessoas e pequenas e médias empresas 

precisam de dinheiro e os bancos restringem a oferta de empréstimos. O problema é que elas 

precisam ter dinheiro suficiente para emprestar e lidar com o maior risco de inadimplência. 

 

 Antes da crise, as fintechs viviam um cenário de abundância de recursos captados para emprestar. 

Grandes investidores eram os provedores de capital das fintechs, entusiasmados com as novas 

empresas em um mundo de juros baixos. Agora, porém, eles estão com a mão fechada, avessos a 

risco. A falta de dinheiro tende a limitar o volume de concessões de crédito. 

 

Para enfrentar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia e evitar uma quebradeira 

generalizada, o Banco Central (BC) e o governo anunciaram medidas para aumentar o dinheiro que 

os bancos têm em caixa para emprestar. Mas as fintechs de crédito também querem ajuda para 

aumentar seu capital e conseguir emprestar para seus clientes. 

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) já autorizou que as fintechs de crédito passem a emitir 

cartões de crédito, para facilitar o acesso ao crédito. O Banco Central argumentou que essas 

empresas têm a capacidade de atingir mais pessoas, com mais capilaridade, e podem atender 

“segmentos com reduzido histórico de crédito no país”, como micro e pequenos empresários. 

 

A ideia é que essas fintechs menores também possam servir de ponte para repassar o dinheiro que 

o governo tem liberado para empresas e pessoas na crise. As empresas querem, por exemplo, 

repassar o auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 a trabalhadores informais. Elas argumentam 

que muitas atendem clientes que não têm conta em banco e que elas têm agilidade para fazer o 

dinheiro chegar. 

 

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

23 de abril de 2020 - Fonte: Valor Investe 

 

Crédito para PMEs atinge R$ 2 bi em aprovações, diz 

BNDES 
 

A linha emergencial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) para micro, 

pequenas e médias empresas (MPMEs) em ações de combate ao novo coronavírus atingiu R$ 2 

bilhões em aprovações de financiamentos. 

 

O valor corresponde a 40% do orçamento de R$ 5 bilhões previsto para uso livre das empresas. A 

linha já beneficiou quase cinco mil clientes, em 5.330 operações. 

 

https://glo.bo/2LxLZrq
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/bndes/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/coronavirus
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De acordo com o BNDES, o volume de aprovações vem se acelerando nos últimos dias, tendo 

média diária de R$ 135 milhões (dado coletado na semana do dia 7 de maio). 

 

De todo o volume de recursos até agora aprovado, 70% se destinam às médias empresas, 24% às 

pequenas e outros 6% às microempresas. O banco estima que 124 mil empregos puderam ser 

mantidos com esses recursos, em meio à crise. 

 

Para íntegra:https://bit.ly/2AzWCYR  

08 de maio de 2020 - Fonte: Exame  

 

 

Simples Nacional: Proposta amplia prazo para adesão 

ao regime 
 

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 116/20 prevê que, em decorrência da pandemia do 

novo coronavírus, ocorra a ampliação dos prazos para enquadramento das micro e pequenas 

empresas no Simples Nacional. 

 

Conforme o texto em tramitação na Câmara dos Deputados, a medida destina-se a pessoas jurídicas 

regidas pelo Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que trata de regime 

simplificado de tributação. 

 

Prazo Simples Nacional 

Como regra geral, o texto determina que, ao longo de 2020, a opção pelo Simples Nacional deverá 

ser feita até 30 dias após a obtenção a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) . 

Alternativamente, as micro e pequenas empresas que não cumpriram esse prazo poderão exercer 

a opção até 30 dias após a sanção da futura lei. 

 

“Diversas micro e pequenas empresas que ingressaram no mercado, cujo interesse era o regime de 

tributação simplificado, por força da Covid-19 não puderam cumprir esses prazos e poderão ter 

prejuízos”, disse o autor da proposta, deputado Otto Alencar Filho. 

 

Crise econômica 

O Brasil está atravessando uma severa crise econômica em decorrência da pandemia 

do Coronavírus - (COVID-19). Diversos setores, em atenção às determinações impostas pelas 

autoridades públicas, interromperam as suas atividades comerciais e de prestação de serviços, 

ensejando uma crescente desaceleração da atividade econômica no país. 

 

O autor do texto ressalta que reconhece a legitimidade e urgência das medidas adotadas pelas 

autoridades para enfrentar a pandemia do Coronavírus - (COVID-19). Contudo, os impactos diretos 

da pandemia, as restrições ao comércio e à circulação, já estão causando consequências gravosas 

na economia nacional, especialmente para micro e pequenos empresários. 

 

https://bit.ly/2AzWCYR
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1889732
https://www.contabeis.com.br/economia/coronavirus/
https://www.contabeis.com.br/tributario/simples_nacional/
https://www.contabeis.com.br/tributario/simples_nacional/
https://www.contabeis.com.br/tributario/cnpj/
https://www.contabeis.com.br/economia/coronavirus/
https://www.contabeis.com.br/economia/coronavirus/
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A situação é especialmente grave em relação às microempresas e as empresas de pequeno porte. 

Tanto é que o Comitê Gestor do Simples Nacional publicou a Resolução nº 152, de 18 de março de 

2020, que prorrogou o prazo para pagamentos dos tributos federais no âmbito do Simples 

Nacional como forma de amenizar os efeitos da crise. 

 

Para íntegra:https://bit.ly/2AopgvF  

15 de maio de 2020 - Fonte: Contábeis 
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