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Governo anuncia medidas econômicas 

contra impactos da covid-19 
 

O presidente Jair Bolsonaro fez pronunciamento na manhã de hoje (27), no Palácio do Planalto, 

sobre medidas adotadas pelo governo federal para reduzir os efeitos do novo coronavírus (covid-

19) no país. Em seguida, os presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, da Caixa 

Econômica Federal, Pedro Guimarães, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), Gustavo Montezano, concedem entrevista coletiva. 

 

Ontem (26) o plenário da Câmara dos Deputados aprovou auxílio emergencial por três meses, no 

valor de R$ 600, destinado aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa durante a crise 

provocada pela pandemia de coronavírus. A matéria segue para análise do Senado e depois vai à 

apreciação do presidente Jair Bolsonaro. 

 

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta quinta-feira, o país 

registra 2.915 casos confirmados de covid-19 e 77 mortes causadas pela doença. A taxa de letalidade 

é de 2,7%. 

 

Para íntegra: https://bit.ly/39jp5NX  

27 de março de 2020 - Fonte: Agência Brasil 

 

Governo autoriza repasse de recursos do BNDES via 

empresas de tecnologia de serviço financeiro 
 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou nesta quinta-feira (26) o repasse de recursos do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) por meio de empresas de tecnologia de serviço 

financeiro, as chamadas "fintechs". 

 

A decisão vale a partir de 4 de maio e define que o repasse só poderá ser feito por empresas 

classificadas como Sociedade de Crédito Direto (SCD). Pela decisão, as "fintechs" também poderão 

emitir cartões de crédito. 

 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-03/camara-aprova-auxilio-r-600-por-mes-para-trabalhador-informal
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-03/pagamento-de-auxilio-r-600-segue-para-votacao-no-senado
https://bit.ly/39jp5NX
https://g1.globo.com/tudo-sobre/cmn/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/bndes/
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"Fintechs" são pequenas empresas de tecnologia de serviço financeiro que oferecem crédito e 

contas pela internet. Na prática, como repassadoras de recursos do BNDES, poderão emprestar 

dinheiro mesmo sem fonte própria de recursos. Segundo o Banco Central, a decisão torna as 

instituições "um importante canal de realização de políticas públicas". 

 

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

26 de março de 2020 - Fonte: G1 

 

Governo anuncia crédito de R$ 40 bi a PMEs que não 

demitirem por 2 meses 
 

O governo federal acaba de anunciar novas medidas para conter o prejuízo à economia por conta 

do avanço do coronavírus no Brasil. O pacote é voltado para pequenas e médias empresas, com 

faturamento anual entre 360 mil reais e 10 milhões de reais. 

 

Haverá uma linha de crédito na ordem de 40 bilhões de reais (serão 20 bilhões de reais por mês) 

que se destina exclusivamente para financiar dois meses de folhas de pagamento, com limite 

máximo de até dois salários mínimos. 

 

O programa será financiado pelo Tesouro Nacional, que entrará com 17 bilhões de reais por mês, 

e pelos bancos privados, que contribuirão com 3 bilhões de reais. O BNDES será responsável pela 

operacionalização.  

 

A expectativa é que esse incentivo esteja disponível para adesão em até duas semanas, disse. A 

linha de crédito foi formulada pelo BC, Ministério da Economia e BNDES. “A medida vai beneficiar 

1,4 milhão de empresas, com 2,2 milhões de funcionários”, diz Campos Neto. 

 

O pagamento do crédito será feito por uma taxa de juros de 3,75% ao ano, sem a cobrança de 

spread bancário e com prazo de 36 meses para pagamento das empresas. A prerrogativa contratual 

para a liberação do valor é que, toda empresa que aceitar o pacote, não poderá fazer demissões 

por 2 meses. Segundo Campos Neto, a PME fechará o contrato com o governo e o dinheiro será 

destinado diretamente para o funcionário por meio de um sistema automatizado. 

 

Para íntegra:https://bit.ly/2xsfvv1  

27 de março de 2020 - Fonte: Exame 

 

BB adia parcelas de financiamentos de micro e 

pequenas empresas 
 

O Banco do Brasil anunciou, nesta segunda-feira, que micro e pequenas empresas poderão 

prorrogar o pagamento das próximas duas parcelas de seus financiamentos junto ao banco, em 

medida para ajudar o segmento a garantir pagamento de funcionários e fornecedores. 

 

https://glo.bo/2JfOxcO
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/coronavirus/
https://bit.ly/2xsfvv1
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/banco-do-brasil
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O banco afirmou que as parcelas prorrogadas serão migradas para o final do cronograma de 

pagamento das dívidas. A instituição também afirmou que a incidência de juros será diluída ao 

longo do financiamento. “O objetivo é garantir que as micro e pequenas empresas não necessitem 

dispor de seus caixas para pagar empréstimos neste momento, liberando recursos para garantir o 

pagamento de funcionários e fornecedores”, afirmou o BB em comunicado à imprensa. 

 

O BB anunciou na semana passada reforço de suas linhas de crédito com 100 bilhões de reais, dos 

quais 24 bilhões de reais serão destinados à pessoa física e 48 bilhões de reais para empresas. 

 

Para íntegra: https://bit.ly/2wF12M8 

23 de março de 2020. Fonte: Exame 
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NAC lança e-books das linhas de crédito BNDES 

e Proger 
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga e-books para orientar empresários na obtenção de crédito no 
cenário de crise do COVID-19 
 

Diante da crise do novo coronavírus, novas medidas de financiamento estão sendo tomadas e novas linhas de crédito 

estão surgindo. Para melhor orientar os empresários, a CNI elaborou, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito 

(NAC), e-books para os micro, pequenos e médios empresários industriais obterem informações sobre duas linhas de 

financiamento: BNDES Crédito Pequenas Empresas e Proger Urbano Capital de Giro.  

 

Para ter acesso aos e-books: 

https://bit.ly/NAC_BNDES-CreditoPequenasEmpresas 

https://bit.ly/NAC_ProgerUrbano 

Para mais informações: www.cni.com.br/nac 

https://bit.ly/2wF12M8
mailto:compem@cni.com.br
https://bit.ly/NAC_BNDES-CreditoPequenasEmpresas
https://bit.ly/NAC_ProgerUrbano
https://bit.ly/NAC_ProgerUrbano

