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Crédito com juros menores para 

microempresários movimenta R$ 7 milhões 
 

Uma parceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Caixa Econômica Federal 

viabilizou a assinatura de 35 contratos, no valor total de R$ 7 milhões, com o apoio dos fundos 

Garantidor para Investimentos (FGI) e de Garantia de Operações (FGO), para micro e pequenos 

empresários de todo o país.  

 

Entre os benefícios, as linhas de financiamento possibilitaram uma redução dos juros de até 28%, 

se comparada à taxa de balcão, além de carência de até 60 meses para pagamento. Os recursos 

podem financiar capital de giro e bens de consumo duráveis. Os interessados podem acessar aqui a 

página eletrônica da parceria, que está aberta a novos empréstimos. 

 

De acordo com a CNI, os R$ 7 milhões representam a soma dos R$ 5,3 milhões liberados na fase 

piloto do projeto, em julho, com recursos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), e de R$ 1,7 milhão operacionalizados pela rede do Núcleo 

de Acesso ao Crédito (NAC), presente em 22 estados, desde o lançamento da parceria, em 25 de 

agosto.  

 

Além das condições especiais de juros e pagamento, as indústrias que contratarem o financiamento 

contarão com o apoio de profissionais especializados do NAC para orientação financeira a fim de 

identificar a melhor alternativa de crédito ofertada. 

 

O pacote de benefícios inclui ainda o Cartão Empresarial, com isenção da primeira anuidade para 

empresas com domicilio bancário de recebíveis na Caixa e seis meses de isenção total ou 12 meses 

com 50% de isenção para adesão na cesta de serviços para novos correntistas ou correntistas sem 

cesta. 

 

Para íntegra:https://bit.ly/2ZIbXjC 

15 de setembro de 2020 - Fonte: Agência Brasil 

 
 

http://www.nac.cni.com.br/caixa
https://bit.ly/2ZIbXjC
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Copom mantém Selic a 2% ao ano, mas não coloca pá 

de cal no ciclo de cortes 
 

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) do Brasil manteve nesta quarta-

feira (16) a meta para os juros básicos (Selic) em seu piso histórico de 2% ao ano, tocado pela 

primeira vez 42 dias atrás. 

 

É a taxa de referência mais baixa desde 1999, quando o nível de preços no Brasil passou a ser 

controlado pelo regime de metas de inflação. 

 

A decisão unânime, no entanto, não colocou um ponto final na sequência de cortes iniciada quando 

imaginar uma pandemia como a atual era coisa só de roteirista de cinema, em agosto de 2019. 

 

Sinalizações feitas no comunicado anterior foram repetidas neste. Ou seja, de acordo com o BC, o 

espaço para novos cortes, "se houver, deve ser pequeno". Mas há. A expectativa era de que essa 

indicação pudesse desaparecer. 

 

De maneira mais enfática do que no comunicado anterior, a autoridade monetária indicou que 

"apesar de uma assimetria em seu balanço de riscos, o Copom não pretende reduzir o grau de 

estímulo monetário, a menos que as expectativas de inflação estejam suficientemente próximas da 

meta de inflação para o horizonte relevante de política monetária." 

 

Para íntegra: https://glo.bo/2FNJVMq 

16 de setembro de 2020 - Fonte: Valor Investe 

 

BTG lança banco digital para pessoas físicas e 

pequenas empresas 
 

O BTG Pactual lançou nesta segunda-feira suas plataformas de banco de varejo digital para pessoas 

físicas e pequenas e médias empresas. Batizada de BTG+, o banco de varejo por enquanto é aberto 

apenas para quem já é cliente da plataforma de investimentos BTG Digital. A previsão é de que o 

serviço esteja disponível ao mercado em janeiro de 2021. 

 

A entrada do banco no segmento era prevista para o primeiro semestre, mas foi adiada devido à 

pandemia do coronavírus. 

 

O BTG lançou também uma plataforma voltada a pequenas e médias empresas que promete, por 

exemplo, a aprovação de crédito no mesmo por meios digitais, sem necessidade de envio de 

documentos físicos.  

 

https://valorinveste.globo.com/mercados/moedas-e-juros/noticia/2020/08/05/copom-corta-selic-para-2percent-ao-ano.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/moedas-e-juros/noticia/2020/08/05/copom-corta-selic-para-2percent-ao-ano.ghtml
https://glo.bo/2FNJVMq
https://revistapegn.globo.com/palavrachave/bancos/
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O banco já fornecia crédito para esse segmento, e tem hoje 5.300 pequenos clientes com um 

portfólio de crédito de R$ 4,9 bilhões. Agora, passa a oferecer também serviços bancários como 

transferências e pagamentos de salários. 

 

Para íntegra: https://glo.bo/3mqXwdt 

14 de julho de 2020 - Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios 

 

CNI lança e-books PEAC-FGI e PEAC-Maquininhas 
 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou dois e-books sobre o sobre o Programa 

Emergencial de Acesso ao Crédito: PEAC-FGI e PEAC-Maquininhas. Essas publicações fazem parte 

de uma série de e-books do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), para repassar as medidas 

governamentais de apoio às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) para superação da crise 

da Covid-19. 

 

Diante dos impactos econômicos decorrentes da pandemia e das dificuldades de acesso ao crédito 

pelas MPMEs, foi anunciada a Medida Provisória Nº 975, de 2020, convertida na Lei 14.042, de 

19/08/2020. Assim, o Governo Federal instituiu o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito – 

PEAC -, nas modalidades PEAC-FGI e PEAC-Maquininhas, com o objetivo de facilitar o acesso ao 

crédito e de preservar agentes econômicos em razão desses impactos, para a proteção de 

empregos e da renda. 

 

Para íntegra: https://bit.ly/2RtmjPX 

04 de setembro de 2020 - Fonte: Blog do NAC 
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