


Crédito: 
não chegou na ponta

Pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a FGV mostra que houve um
crescimento de 8% nos pedidos de crédito durante esta pandemia até o inicio de maio.

No entanto, apenas 14% das empresas receberam os créditos solicitados, no todo ou em
parte, 86% tiveram o empréstimo negado ou ainda aguardam o resultado da análise.

Esse estudo, é a prova de uma sensação que todos os empresários já tem, qual seja, que
as diversas medidas de crédito estão sendo adotadas não estão chegando, de fato, na
ponta...

Os bancos não são obrigados a conceder as linhas ofertadas – uso da moral suasion.
Alternativa – criação do emprestômetro.



Crédito:
Medidas estruturantes

1) Redução da obrigatoriedade dos bancos de manter provisionados R$68 bilhões nos
chamados depósitos compulsórios sobre recursos a prazo. A alíquota caiu de 25% para
17%. Temporária, a redução disponibiliza mais recursos para empréstimos e
financiamentos.

2) Redução da necessidade de capital próprio para a chamada "alavancagem". Na
prática, os bancos vão precisar ter menos dinheiro em caixa para as operações. Só essa
mudança pode aumentar a capacidade de concessão de crédito em torno de R$637
bilhões.

3) PEC do Orçamento de Guerra (PEC nº 10/2020) – um dos itens da PEC permite que o
Banco Central possa adquirir títulos privados no mercado secundário, nos mesmos
moldes do Federal Reserve (FED). Aprovada em 17/4 no Senado – está na Camara dos
Deputados.



Crédito:
Programa Emergencial de Suporte a Empregos 

4) Medida Provisória nº 944/2020 – Programa Emergencial de Suporte a Empregos
também conhecido como FOPAG - crédito de R$40 bilhões (R$ 34 bilhões virão do
Tesouro Nacional e R$ 6 bilhões dos bancos privados - art. 8º) para financiar por 2 meses
a folha salarial de empresas com faturamento bruto em 2019 entre R$360 mil e R$
10milhões, para toda a folha de pagamento da empresa, mas limitado a 2 salários
mínimos por trabalhador (art. 2º).

Taxa de juros de 3,75% ao ano, 36 meses para pagar com 6 meses de carência, com
capitalização de juros no período (art. 5º).

Um ponto importante da MP é que, ao aderir ao Programa Emergencial de Suporte a
Empregos, as empresas se comprometem a não utilizar recursos para finalidades
distintas do pagamento de funcionários (art. 2º, §4º, II).



Crédito:
Programa Emergencial de Suporte a Empregos 

As empresas também não poderão rescindir contratos de trabalho sem justa causa de
seus empregados por 60 dias contados do recebimento dos valores oriundo da
contratação da linha de crédito (art. 2º, §4º, III).

No caso de descumprimento das regras, a dívida será cobrada antecipadamente (art. 2º,
§5º).

O Banco utilizado pela empresa para pagamento da folha deve ser Participante do
Programa Emergencial de Suporte a Emprego (art. 2º, §2º).

Dados do BaCen: foram emprestados apenas R$1,438 bilhões para 61.678 empresas
para pagar salário de 1.032.903 empregados até 11/5/20.
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5) BNDES – R$5bilhões para apoio ao enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia, divulgou
linha de crédito para capital de giro para empresas ou grupos econômicos com faturamento anual de
até R$300 milhões, válida até 30.09.2020, com limite de financiamento de até R$70 milhões por
empresa.

O objetivo era oferecer crédito rápido e flexível para empresas de todos os portes. Mas a operação se
dá por meio da rede de agentes financeiros parceiros, públicos e privados e acaba não chegando na
ponta para todos também. O BNDES somente atua de forma direta em operações com valores acima de
R$10milhões.

A taxa de juros leva em consideração 3 fatores: custo financeiro (TLP, SELIC etc.) x taxa do BNDES
(1,25%a.a.) x taxa do agente (negociada caso a caso) = aproximadamente 11,8%a.a.
Prazo – até 5 anos com até 2 anos de carência
Garantias negociadas livremente – pode ser usado o FGI (Fundo Garantidor de Investimentos) do
próprio BNDES



Crédito:
Apesar disso, o BNDES divulgou já ter emprestado R$2,4 bilhões sendo 80,5% dos recursos para
o comércio (70% às médias empresas, 24% às pequenas e 6% às micro).
Recebe 8mil pedidos de operação por dia. Apenas como base de comparação, em 2019 inteiro
emprestou R$1,4 bilhões e recebeu, em medida, 300 pedidos de operações por dia = criação de
um verdadeiro funil

O FGI do BNDES tem patrimônio de R$1,2bilhões e pode alavancar até 5x, ou seja, pode chegar
a financiamentos de até R$6bilhões.

A ideia do Governo é aportar até R$20bilhões no FGI para poder financiar até R$100bilhões,
voltado às médias empresas. Possibilidade de edição de uma MP especifica para versar sobre o
tema.



Crédito:
6) Crédito ancora:

O Sebrae está estruturando junto com o BNDES uma operação com o chamado crédito
âncora para os que assim desejarem.

Médias e grandes empresas verificam a necessidade de giro de seus fornecedores (para
antecipar pagamentos – a montante/para trás) e franqueados (para concessão de capital
de giro e para postecipar pagamentos – a jusante/para frente).

Esta empresa solicita o recurso e repasse a cada parceiro na medida das necessidades.

As garantias são dadas pela média e grande empresas utilizando como composição da
garantia recursos do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas FAMPE e do FGI.
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7) R$ 2 bilhões pelo PROGER (Programa de Geração de Renda) - crédito para as micro e
pequenas empresas com recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) – operado
pelo BB, CEF, Banco da Amazônia e Banco do NE.

8) O Banco do Nordeste disponibiliza capital de giro de até R$3MM para micro e pequenas
empresas, com prazo de até 36 meses, com carência de 12 meses e taxas de 0,35% a.m. O
crédito contribui para que empresas elevem seus fluxos de caixa para enfrentar a retração
ocasionada pela pandemia;

9) Instituição de linhas de crédito especiais com recursos dos fundos constitucionais de
Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO) para os
setores produtivos dessas regiões. As linhas especiais são para o financiamento de capital
de giro, limitado a R$100 mil por beneficiário, e de investimentos, limitado a R$200 mil por
beneficiário. A taxa de juros é de 2,5% ao ano. O prazo de reembolso para a linha de capital
de giro será de 24 meses.
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10) Lei 13.999, de 18/5/20 (PL oriundo do Senado de autoria de Jorginho Mello, relatado pela
Senadora Katia Abreu, foi aprovado em 22/4 também pela Camara com substitutivo da
deputada Joice Hasselmann).

Instituiu o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe), para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios“.
(não confundir com Pronamp - Financiamento para custeio e investimentos dos médios
produtores rurais em atividades agropecuárias)

Destinado para financiar empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões com base no ano de
2019 (ME e EPP - art. 2º, caput).

Limite individual de até 30% do faturamento anual em 2019.
Empresas com menos de 1 ano usarão como base 50% do capital social ou 30% da faturamento
medido mensal, o mais vantajoso.
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Prazo de 3 meses, prorrogáveis por mais 3 meses para contratação da linha (art. 3º).

Taxa de juros anual: Selic mais 1,25%. Prazo de pagamento de até 36 meses.
O PL previa carência de 8 meses, mas isso foi vetado pela Presidência.

Devem ser preservados os empregos em número igual ou superior ao verificado na data da
publicação da Lei, no período compreendido entre a data da contratação do crédito até 60
dias após o recebimento da última parcela da linha.

Na concessão de crédito ao amparo do Pronampe deverá ser exigida apenas a garantia
pessoal do proponente em montante igual ao empréstimo contratado, acrescido dos
encargos.
No caso de empresas constituídas e em funcionamento há menos de 1 (um) ano, a garantia
pessoal poderá alcançar até 150% do valor contratado, mais acréscimos.
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As instituições financeiras participantes do Pronampe operarão com recursos próprios e
poderão contar com garantia a ser prestada pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO),
limitada a 85% do valor de cada operação garantida – first loss (art. 6º, §4º).

Aporte de R$ 15,9 bilhões no FGO do Banco do Brasil (art. 6º).

Fica autorizada a utilização do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) do
Sebrae como instrumento complementar ao FGO na estruturação das garantias relativas
às operações no âmbito do Pronampe.

Foi vetado também o §9º do art. 2º que previa que os bancos não poderiam negar o
crédito para aqueles que tivessem qualquer tipo de restrição/negativação.
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11) A Caixa Econômica Federal (CEF) disponibilizará até R$ 7,5 bilhões em crédito para
capital de giro a micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais
(MEIs).

A operação é viabilizada por meio do aporte de R$ 500 milhões do Sebrae. As garantias
complementares serão concedidas pelo Sebrae por meio do Fampe.

Porte Valor máximo por 

CNPJ

Carência Amortização após 

carência

Taxas de juros

Microempreendedor

individual

Até R$ 12,5 mil 9 meses 24 meses 1,59% a.m.

Micro e pequenas empresas Até R$ 75 mil 12 meses 30 meses 1,39% a.m.

Empresas de pequeno porte Até R$ 125 mil 12 meses 36 meses 1,19% a.m.


