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Parceria do Sebrae com a Caixa vai 

oferecer R$ 12 bilhões a 

microempresários 
 

Até o momento, as microempresas não receberam crédito especial em medidas do governo para 

sobreviver à crise causada pelo novo coronavírus. Uma ajuda de cerca de R$ 12 bilhões, porém, está 

prestes a ser assinada, o que pode ocorrer ainda nesta quarta-feira, 15, segundo apurou o 

Estadão/Broadcast. Pelo Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), o Sebrae vai 

prover R$ 1 bilhão em garantia para Caixa Econômica Federal. 

 

O banco público, por sua vez, vai alavancar em até 12 vezes o valor, emprestando aos 

microempresários R$ 12 bilhões. Segundo o presidente do Sebrae, o deputado federal Carlos Melles 

(DEM-MG), as negociações para essa parceria "ficaram redondas" na terça-feira, 14, e a papelada 

deve ser assinada nesta quarta. 

 

"Eu espero que hoje a gente termine e assine com a Caixa Econômica Federal nosso acordo para 

que ela atenda esse nicho de micro e pequenas empresas", diz Melles. 

 

A categoria de empresas que ainda não foi atendida, segundo o deputado, é a dos negócios com 

faturamento entre R$ 80 mil e R$ 360 mil por ano. 

 

Ele afirma que, apesar de medidas como as que permitem a postergação de pagamento do Simples 

Nacional, redução de jornada e suspensão de contratos, o mais importante para esse nicho é o 

capital de giro, que deve ser provido por essa parceria. 

 

O fundo do Sebrae, que vai dar a garantia dos empréstimos à Caixa, foi turbinado em R$ 500 

milhões quando o governo decidiu disponibilizar ao Fampe o que seria cortado dos recursos do 

desta instituição do Sistema S em razão da crise. 

 

Para íntegra: https://bit.ly/34UHErv  

15 de abril de 2020 - Fonte: Estadão 
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Projeto cria linha de crédito mais barata para 

pequenos negócios 
 

O Projeto de Lei 1282/20 cria um programa especial de crédito no valor total de R$ 13,6 bilhões 

para fortalecer os negócios de micro e pequenas empresas em meio à crise econômica e à 

pandemia de Covid-19 no País.  

 

Pelo texto, microempresas, que têm faturamento bruto anual de até R$ 360 mil, e empresas de 

pequeno porte, cujo faturamento anual é de até R$ 4,8 milhões, poderão contar com empréstimos 

a juros anuais de 3,75%, carência de 6 meses para começar a pagar e prazo total de 36 meses. Já 

aprovado no Senado, o projeto é agora analisado pela Câmara dos Deputados. 

 

Para participar do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Pronampe), segundo o projeto, o empresário interessado precisa apresentar apenas uma garantia 

pessoal no valor do crédito a ser contratado – de até 50% da receita bruta anual de 2019 – e se 

comprometer a não demitir empregados, sem justa causa, no período entre a data da contratação 

– até 30 de junho de 2020 – e 60 dias após o recebimento do crédito. O objetivo é que o crédito 

seja usado, principalmente, para assegurar o pagamento da folha de salários. 

 

Segundo a proposta, caberá à União custear 80% do valor de cada financiamento, devendo as 

instituições financeiras que vão operacionalizar o Pronampe – Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, cooperativas de crédito e bancos cooperativos – 

custear os 20% restantes.  

 

O texto prevê a transferência de R$ 10,9 bilhões da União para o programa, definindo ainda que o 

retorno desses empréstimos seja integralmente destinado ao Tesouro Nacional para o pagamento 

da dívida pública. 

 

Para íntegra: https://bit.ly/3ajlWOE  

16 de abril de 2020 - Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 

Financiamento coletivo vive boom para ajudar a 

combater coronavírus 
 

Plataformas de financiamento coletivo - o chamado crowdfunding - vêm experimentando uma 

intensa movimentação nas últimas três semanas, com o surgimento de centenas de campanhas 

visando levantar recursos para causas específicas - grandes e pequenas, todas tentando amenizar 

os estragos sociais provocados pelo coronavírus. 

 

Uma página criada em 1º de abril pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) com 

um monitor de doações da covid-19 registrava ontem à tarde quase R$ 1 bilhão em contribuições. 

A soma representa o total de doações anunciadas, de empresas, fundações e pessoas físicas, 

incluindo as campanhas de financiamento coletivo. 

https://bit.ly/3ajlWOE
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Na Kickante, o maior sistema de “vaquinhas” virtuais da América Latina, com uma média de 3 mil a 

4 mil campanhas por mês, foram criadas em duas semanas 2 mil campanhas em torno do combate 

ao novo coronavírus. “É um movimento incomparável e a solidariedade das pessoas tem sido 

incrível”, afirma Candice Pascoal, CEO e fundadora da plataforma. 

 

Para íntegra:https://glo.bo/3cvBj87  

09 de abril de 2020 - Fonte: Valor Investe 
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NAC lança novos e-books de linhas de crédito 
 
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. Para ter acesso aos 

e-books: 

 

1) BNDES Linha Pequenas Empresas - https://bit.ly/NAC_BNDES-CreditoPequenasEmpresas 

2) CAIXA Medidas de Crédito - https://bit.ly/NAC_CEF 

3) BNDES Programa Emergencial de Suporte a Empregos - https://bit.ly/NAC_BNDES_SuporteEmpregos 

4) FEBRABAN crédito para reduzir os impactos da covid-19 - https://bit.ly/NAC_Febraban 

5) PROGER URBANO Capital de Giro - https://bit.ly/NAC_ProgerUrbano 

6) FUNDOS CONSTITUCIONAIS Linha Especial de Crédito - https://bit.ly/NAC_FundosC 

7) FINEP - https://bit.ly/NAC_FINEP 

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