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Prorrogação de vencimento de dívidas bancárias (Febraban)

• Bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander.

• Somente operações em dia podem ter prorrogação de prazos.

• A prorrogação de prazos não é automática e depende da análise de crédito de

cada instituição.

o Para maiores informações é necessário consultar seu banco.

• Linhas prorrogáveis: consultar o banco credor.

o Cheque especial e cartão de crédito não estão incluídos.

o Boletos de consumo, ou seja, contas de serviços em geral, também não estão

incluídos (não são operações de crédito bancário).

Na prorrogação, as condições do contrato original são mantidas: quantidade 

de parcelas, taxa de juros (as parcelas serão recalculadas usando a mesma 

taxa de juros do contrato original)
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Suspensão de CNDs para financiamento com bancos públicos 

Para aquisição de empréstimo novo ou renegociação com instituições financeiras públicas e

suas subsidiárias não serão exigidas, durante o período de calamidade pública:

1. Conforme MP 958/2020, Art. 1º, I a IX:

• Comprovação de entrega da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;

• Certidão de Quitação Eleitoral;

• Certidão Negativa de inscrição de dívida ativa da União;

• Certificado de Regularidade do FGTS;

• Certidão Negativa de Débitos;

• Quitação de débitos relativos ao Imposto Territorial Rural - ITR;

• Ausência de inscrição no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor públicos

federal - CADIN.

2. Conforme Emenda Constitucional 106/2020

• CND referente à seguridade social.
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Emenda Constitucional 106 (antiga PEC 10/2020)

Principais pontos

• Permissão para o BC comprar títulos

Com o objetivo de garantir liquidez ao mercado de capitais, no 

período da calamidade pública, o BC pode comprar e vender:

oTítulos de emissão do Tesouro Nacional, nos mercados secundários local 

e internacional.

oTítulos de empresas privadas no mercado secundário
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... Refinanciamento de Dívidas BNDES

Recursos disponíveis R$ 30 bilhões: R$ 19 bilhões p/ op. diretas e R$ 11 bilhões p/ op. indiretas

Vigência Até 30/09/2020

O que ficará suspenso Prestações com vencimento entre abril e setembro de 2020

O que pode ser renegociado
Montante principal e/ou juros das prestações, incluindo os juros durante o 

período de carência

O que não pode ser 

renegociado

O prazo final de amortização, periodicidade do pagamento e encargos 

contratuais

Quando e como serão pagas 

as prestações suspensas 

nesse período

O valor suspenso será incorporado ao saldo devedor e redistribuído nas 

prestações restantes da dívida. Ou seja, as parcelas restantes serão maiores 

do que a negociada

Contratos elegíveis para 

refinanciamento
Apenas operações contratadas antes de 22/03/2020

Pode participar da 

renegociação se estiver 

inadimplente

Ficará a critério do agente financeiro repassador, sendo certo que as 

prestações anteriores a abril não poderão ser prorrogadas

Linhas aplicáveis
Maior parte das operações com recursos do BNDES por meio de um agente 

financeiro, inclusive Cartão BNDES

Alerta
A suspensão de pagamento da dívida deve ser negociada e acordada com a 

Instituição Financeira onde a operação foi contratada

CND Não será exigida
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Programa BNDES de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do Coronavírus (Linha Emergencial de Saúde)

Contratação até 30 de setembro de 2020

Público alvo

Empresas ou instituições que:

• Atuem na montagem e disponibilização de leitos emergenciais provisórios para tratamento intensivo 

(CNAE 71.1);

• Prestem serviços de saúde, de natureza privada com ou sem fins lucrativos (CNAE 86.1);

• Atuem na produção, importação e/ou comercialização de equipamentos, materiais, insumos, componentes 

e/ou produtos para saúde (CNAE 26.6, 32.5, 32.9, 46.4 e 46.6);

• Pretendam adaptar sua atividade produtiva regular para fornecer leitos, equipamentos, materiais, insumos, 

peças, componentes e/ou produtos para saúde (CNAE seção C).

Itens 

financiáveis

Leitos emergenciais, equipamentos, materiais, insumos, peças, componentes e produtos críticos para saúde, 

para atendimento das vítimas, diretas e indiretas, da Covid-19.

Limite de 

Financiamento
De R$ 10 a R$ 150 milhões por grupo econômico, a cada período de 6 meses. 

Carência De 3 a 24 meses

Prazo Até 60 meses, incluído o prazo de carência. O prazo de utilização será de até 6 meses.

Taxa de Juros TLP + 1% a.a. (Taxa BNDES) + até 4,26% a.a. (Taxa de Risco de Crédito)

Garantias

Definidas pelo BNDES de acordo com a análise da operação. A constituição de garantias reais poderá ser 

flexibilizada para operações com até R$ 50 milhões em financiamento.

Programa BNDES de Apoio Emergencial ao Combate da 

Pandemia do Coronavírus (Linha Emergencial de Saúde)

OPERAÇÃO DIRETA 

COM O BNDES 
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Programa BNDES Crédito Direto Emergencial - Saúde

Contratação Até 30 de setembro de 2020

Público alvo

Empresas, cooperativas e empresários individuais de setores ligados à 

Saúde (Divisão 86 da CNAE) com receita bruta superior a R$ 300 milhões.

Itens financiáveis Capital de giro para empresas ligadas à saúde

Limite de Financiamento De R$ 10 a R$ 200 milhões por empresa

Carência Até 12 meses. Caso a empresa atinja as metas estabelecidas em contrato, 
poderá ser concedido prazo adicional de carência de 6 meses. 

Prazo Até 4 anos, incluído o prazo de carência, com prazo de utilização de até 12 
meses.

Taxa de Juros Selic + 1,5% a.a. (Taxa BNDES) + taxa de risco do cliente*

Garantias Definidas pelo BNDES de acordo com a análise da operação.

Programa BNDES Crédito Direto Emergencial - Saúde

* Variável conforme o risco do cliente e prazos de financiamento

Capital de giro para setores ligados à Saúde

OPERAÇÃO DIRETA 

COM O BNDES 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-coronavirus/medidas-emergenciais-coronavirus/!ut/p/z1/tVNdb4IwFP01PJbWApXszZmoMdPN7EPhxRQo0EVaLFW2_fpd8WVZ5shi1pem996ec-7tKY7xBseKH2XBrdSK7-AcxWw7XE3Hs5E_uLtfBhOyGjyw-SRgHltR_IJjHKfK1rbEUaIy0Wylaqy0h7RDcEipK-GQLoVSrazhsBl9ojGHxiGVyGTGGyQqYQqhUsll87XiRFCnMsMRYZTmCQ_QkFEf-V5GUeh5PhIBz0KaUUIZw-s-xTGkyYU1InA_7iuJgGJ4mcLD66MULX5W2lQww8c_djDrY2DkSoYeeHol_Lwb4C9PAK6iZjFeFADLbYmkyjXe9BoBrsnX_T4egePASOLN4s3_WA46KHY6OX-AkUq8EKQakQsjjHswEC6trZsbhzikbVu3o3ILfXQTA5EaOGpt7ElLI604K_oJq9QNNPEdAtdVFXrvSH3cLtF0nITtU16tQxu-e7viEwJuzNU!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fbndes-credito-direto-emergencial
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Programa BNDES de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro – BNDES PASS

Item Descrição

A quem se destina Grandes Empresas com faturamento igual ou superior a R$ 300 milhões

Teto financiável A partir de R$ 10 milhões até R$ 200 milhões por grupo econômico

Taxa de Juros

Operação Direta

SELIC + a partir de 1,5% a.a

+ taxa de risco*

Operação Indireta

SELIC + 1,65% a.a + taxa do agente 

financeiro (negociada entre 

instituição e o cliente)

Prazo Até 24 meses

Carência Até 12 meses, com prazo de utilização de crédito de 6 meses

Garantias

Definidas na análise da operação. O valor do etanol estocado usado como

garantia deve ser > 150% do saldo devedor, sendo aceito penhor mercantil

e alienação fiduciária. Operações indiretas: garantia negociada entre

instituição financeira e tomador, observadas as normas pertinentes do

CMN.

Vigência Até 30/09/2020

* Variável conforme o risco do cliente e prazos de financiamento
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Programa BNDES Crédito Cadeias Produtivas

Item Descrição

A quem se destina
Grandes Empresas com faturamento igual ou superior a R$ 300 

milhões

Teto financiável A partir de R$ 10 milhões até R$ 200 milhões.

Taxa de Juros

Selic

+ 1,1 % a.a. Taxa do BNDES

+ Taxa de risco de crédito (variável conforme risco do cliente e

prazos acordados)

Prazo Até 60 meses

Carência Até 24 meses, com prazo de utilização de 12 meses

Garantias Negociada com cada empresa âncora

Vigência Até 30/09/2020

OPERAÇÃO DIRETA COM O BNDES 
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R$ 5 bilhões em novos financiamentos para capital de giro para MPMEs

(aumento de orçamento da linha BNDES Crédito Pequenas Empresas)

Linha BNDES Crédito Pequenas Empresas

Como estava Como fica até 30/09/2020

Montante disponível n/d Aumento de R$ 5 bilhões

Critério
Faturamento anual de até R$ 

90 milhões

Faturamento anual de até R$ 300 

milhões

Limite financiável Até R$ 10 milhões Até R$ 70 milhões

Carência Até 2 anos Até 2 anos

Prazo Até 5 anos Até 5 anos

Taxa de Juros
13,64% a.a., média entre 

janeiro e novembro de 2019

+ TLP, TFB ou Selic

+ 1,25% a.a. Taxa BNDES

+ Taxa do agente financeiro
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Crédito Pequenas Empresas – Acompanhamento dos Bancos e Taxas Médias

Fonte: BNDES. Elaboração: DECOMTEC e DEMPI Acelera/FIESP.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-
credito-pequenas-empresas/

No site do BNDES, sua 

empresa poderá 

acompanhar:

• Agentes Financeiros que 

estão operando a linha

• Volume de operação por 

agente financeiro

• Taxas Médias Finais 

praticadas por porte  e 

segmento 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/
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Cartão BNDES

Cartão BNDES Condições

Taxa de juros Junho/2020 = 1,03% a.m. (13,1% a.a.)

Taxa de abertura de crédito (TAC) 

cobrada pelos bancos repassadores
Até 2% da operação

Limite de operação R$ 2 milhões

Carência Não há

Prazo Até 48 meses
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A linha BNDES Finame Materiais financia bens industrializados, de fabricação nacional, a serem 

empregados no exercício da atividade econômica da empresa, exceto: alimentos, bebidas, combustíveis, 
lubrificantes e itens passíveis de serem credenciados no BNDES

Linha BNDES FINAME MATERIAIS 

Critério Empresas nacionais de todos os portes

Limite de Financiamento
Até R$ 20 milhões por operação, com limite de R$ 150 

milhões por ano.

Carência Até 24 meses

Prazo Até 84 meses já com a carência

Garantias

Negociadas com a instituição financeira repassadora, 

sendo as mais utilizadas a garantia por aval e real. 

Poderá ser usado o FGI – Fundo Garantidor de 

Investimento

Taxa de Juros

+ TLP, TFB ou Selic

+ 1,15% a.a. Taxa BNDES

+ Taxa do agente financeiro

Possivelmente a taxa será a mesma, pois a linha não 

recebeu subsídio.

Veja a lista dos materiais que podem ser financiados:  https://bit.ly/3akzGd1

https://bit.ly/3akzGd1
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O que pode ser financiado?
Aproximadamente 2.500 itens industrializados, incluindo:

Indústria

Alimentícia

MóvelEmbalagem

Tubo Aço, ferro e demais

metais
Tecido

Papel e papelãoVidroAdubo

TintaMadeira

Classificação: Documentocontrolado Restrição de acesso: BNDES eCNI/NACs

Unidade Gestora: ADIG/DECRI (classificação conforme OS PRESI01/2015-BNDES)
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DESENVOLVE SP – Crédito Digital

Linha CRÉDITO DIGITAL – DESENVOLVE SP 

Público Alvo

Micro, Pequenas e Médias empresas com faturamento 

anual superior a R$ 81 mil até R$ 10 milhões

Empresários Individuais com faturamento até R$ 81 mil

Limite de 

Financiamento
Até R$ 1.500.000,00

Carência Até 9 meses

Prazo Até 42 meses

Garantias

Garantias associadas a fundos de aval, por exemplo,

FDA – Fundo de Aval do Estado de São Paulo, 

e aval dos sócios proprietários

Taxa de Juros A partir de 1,20% a.m. = 13,1% a.a.
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Banco do Brasil começou a operar, por ação da FIESP, na segunda quinzena de 

junho / 2020

Contratação Descrição

Público alvo Empresas com faturamento anual até R$ 10 milhões

Itens financiáveis Relativos ao ciclo operacional da empresa

Itens não financiáveis
Bens de consumo, duráveis ou não duráveis, não 

relacionados ao empreendimento

Limite financiável R$ 500 mil por empresa

Encargos financeiros 

(% a.a.)

TLP (projeção p 5 anos = 5,4%) acrescida de até 12,00% 

a.a., em maio poderia chegar até 17,4% a.a.

Prazo Até 48 meses, incluída a carência de até 12 meses

Garantias:

Garantias aceitas pela política operacional da instituição 

financeira operadora, observadas as normas do Banco 

Central do Brasil.

Proger Urbano Capital de Giro:



Propostas apresentadas pela FIESP ao Relator da MP 944/2020, Deputado Zé Vitor – PL/MG
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Como está Proposta FIESP ao relator

Parecer do relator 

(p/ ter validade, precisa ser aprovado pela 

Câmara e Senado até 31/06)

Vigência Até 30/06/2020 Até 31/12/2020 Até 31/10/2020

Faturamento
De R$ 360 mil e R$ 10 

milhões
Até R$ 100 milhões Até R$ 50 milhões

Limite 

financiável

R$ 2.090,00 por mês por 

trabalhador por 2 meses

R$ 3.135,00 por mês por 

trabalhador 

+ 100% para capital de giro

Abrangerão até 100% da folha, por 4 meses, 

limitadas ao valor de R$ 2.090,00 por mês por 

trabalhador 

Juros 3,75% a.a. 
3,00 % a.a. ou Selic, o que 

for menor
Mantido

Prazo 36 meses 48 meses Mantido

Processamento 

da folha de 

Pagamento

Processar folha em banco

Financiar também quem 

não processa folha em 

banco

Financiar também quem não processa folha em 

banco

Financiamento

de verbas 

trabalhistas

- -

Poderá financiar a quitação, limitada a R$ 15 mil 

por trabalhador, de algumas verbas trabalhistas 

devidas pela empresa.

17

MP 

APROVADA 

NA CÂMARA

Pleito FIESP 

parcialmente 

atendido 
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Parceria Caixa e Sebrae – Garantia FAMPE

Caixa e Sebrae - Linha de crédito para capital de giro para micro e pequena empresa garantida pelo FAMPE

Público alvo Empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões

Itens financiáveis Capital de Giro

Garantia Até 80% de cobertura pelo FAMPE

Condição

Assistir vídeo no portal do Sebrae; 

ter pelo menos 12 meses de faturamento;

ter conta no banco Caixa Econômica Federal

Débitos e Inadimplência
Será restritivo apontamentos em bureau de crédito e registros de inadimplência no 

sistema de informações de crédito mantido pelo Banco Central

Condições por porte de faturamento

MEI Microempresa Pequena Empresa

Limite de Faturamento até R$ 81 mil até R$ 360 mil de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões

Valor Máximo do 

empréstimo por CNPJ
até R$ 12,5 mil até R$ 75 mil até R$ 125 mil

Carência 9 meses 12 meses 12 meses

Amortização após carência 24 meses 30 meses 36 meses

Taxas de Juros 20,8% a.a. 18,0% a.a. 15,3% a.a.
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Pronampe

Item Descrição

A quem se destina
Microempresas: Faturamento até R$ 360 mil

Pequenas Empresas: Faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões

Teto financiável Até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019

Taxa de Juros Selic + 1,25% a.a. = hoje 3,5% a.a.

Prazo 36 meses

Carência 8 meses

Garantias

Garantia de até 100% da operação pelo FGO (sem custo extra ao tomador 

de crédito)

Caso não atinja 100%, pode haver complemento de garantias pelo FAMPE, 

desde que a Instituição financeira seja conveniada ao SEBRAE 

Exigências Vedada a destinação para lucros e dividendos

Contrapartida
Não demitir empregados da empresa no período entre a data de contratação

da linha de crédito e o 60º dia após o recebimento de sua última parcela



Funcionamento do FGO para operações do PRONAMPE
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Item Descrição

Data de Vigência Até 19/08/2020, prorrogáveis até 19/11/2020

Valor Injetado R$ 15,9 bilhões

Alavancagem* R$ 15,9 bi / 0,85% = Aprox 1,18 x R$ 15,9 bi = R$ 18,7 bilhões

Gestor do aval Banco do Brasil com recursos do Tesouro

Garantia por Operação Até 100% do valor de financiamento

Garantia por Carteira da 

Instituição Financeira
Até 85% da carteira

Garantia da Carteira por 

Porte**

Microempresas: será reservado pelo menos 80% do valor de garantias 

(R$ 15,0 bilhões) 

Pequenas: consequentemente, reservado até 20% do valor de garantias 

(R$ 3,7 bilhões)

Custo de Encargo da 

Garantia
O custo foi extinto das operações no âmbito do Pronampe
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PEAC - Programa Emergencial de Acesso ao Crédito

Criação
Medida Provisória 975/2020, que institui o Programa Emergencial de 

Acesso ao Crédito (PEAC), MP 977/20 e Portaria 14.557 de 18 de junho de 2020

Objetivo Facilitar acesso de PMEs ao crédito através da concessão de garantias p/ agentes financeiros (redução do risco)

Público-alvo Empresas com faturamento anual em 2019 entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões

Linhas 

elegíveis

Linhas do BNDES (exceto Cartão BNDES e linhas subsidiadas) e de crédito livre a serem detalhadas pelos 

agentes financeiros (exceto crédito rotativo)

Limite Operações entre R$ 5 mil e R$ 10 milhões por agente financeiro

Prazo para 

contratação
Operações de crédito contratadas até 31 de dezembro de 2020

Taxa de juros
O objetivo do programa é que fique em torno de 1,2% a.m. (15,4% a.a.), variando conforme o produto e a política 

de crédito do agente financeiro

Prazo das

operações
De 12 a 60 meses, variável conforme o produto e a política de crédito do agente financeiro

Carência De 6 a 12 meses, variável conforme o produto e a política de crédito do agente financeiro

Operação Ainda indisponível nas agências. Há previsão de operacionalização  do programa em 01/07/2020 

Documen-

tação
Sem exigência de CND e outros documentos similares

Instituições 

participantes
Instituições financeiras autorizadas a operar pelo Bacen, desde que habilitadas ao FGI PEAC

Pleito FIESP 

parcialmente 

atendido 



FGI – PEAC

Criação
FGI – PEAC, MP 975/20, MP 977/20, Portaria 14.557 de 18 /06/2020

e alterações do Estatuto do FGI

Recursos Até R$ 20 bilhões para concessão de garantias

Enquadramento Empresas com receita bruta entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões em 2019

Garantia por 

operação
80% do principal (valor financiado)

Limite p/ outorga 

de garantias
31 de dezembro de 2020

Custo da garantia
Estimado entre 3,8% e 5,0% do valor da operação. Depende do prazo e do valor financiado; são pagos 

pelo agente financeiro e podem ser repassados ao tomador

Exigências
100% do valor do crédito em garantias pessoais constituídas pelo tomador ou sócios. A análise das 

garantias pessoais depende do agente financeiro

Operações 

cobertas pelo FGI

Linhas de capital de giro e investimento oriundas de recursos livres (próprias dos bancos) e do BNDES, 

exceto Cartão e subsidiadas

Operações 

vedadas pelo FGI

Crédito rotativo, financiamento da folha (PESE) e operações que utilizem outros fundos de aval (por ex. 

PRONAMPE). Demais vedações no Estatuto do FGI

Composição de 

garantias
Não é possível utilizar outros fundos, como o Fampe e o FGO, para complementação de garantias

Acesso A utilização de garantias deverá ser solicitada pelo tomador ao agente financeiro na contratação do crédito

22

Pleito FIESP 

parcialmente 

atendido 
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LINHAS E PROGRAMAS
Até R$ 

360 mil

R$ 360 

mil a 

R$ 4,8 

milhões

R$ 4,8 a 

R$ 10 

milhões

R$ 10 a 

R$ 78 

milhões

R$ 78 a 

R$ 300 

milhões

Acima 

de R$ 

300 

milhões

BNDES – Crédito Pequenas Empresas

BNDES – Finame Materiais

DESENVOLVE SP – Crédito Digital

Proger Urbano Capital de Giro

Programa BNDES Cadeias Produtivas

Programa BNDES de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro – BNDES 

PASS
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte (Pronampe)

PESE - Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Linha de Folha de 

Pagamento) - MP 944/20

Parceria Caixa e Sebrae – Garantia FAMPE

PEAC - Programa Emergencial de Acesso ao Crédito - MPs 975/20 e 977/20

Programa BNDES de Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia do 

Coronavírus (Linha Emergencial de Saúde)

Programa BNDES Crédito Direto Emergencial - Saúde
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AS TAXAS PODERÃO VARIAR COM O PERFIL DO CLIENTE, PRAZOS E CARÊNCIA, CONSULTE O SEU BANCO DE RELACIONAMENTO
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Central de Crédito

Desde 30/03, criamos um ambiente  no site Indústria x Coronavírus para apoiar as 

empresas  nas demandas de crédito e financiamento, inclusive  melhorar a 

comunicação com os agentes financeiros

• Canal de Relacionamento para 

relatar dificuldades de acesso

• Conteúdos de Crédito

• Feirão de Crédito Digital

https://coronavirus.fiesp.com.br/blog/central-de-
credito

https://coronavirus.fiesp.com.br/blog/central-de-credito
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Central de Crédito

Canal de Relacionamento 

para relatar dificuldades de acesso

Se sua empresa conversou com o seu  banco de 

relacionamento mas está com dificuldades de 

solucionar as suas demandas com os agentes 

financeiros. 

Relate no canal que direcionaremos para ao banco

www.fiesp.com.br/coronavirus

http://www.fiesp.com.br/coronavirus
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Central de Crédito

www.fiesp.com.br/coronavírus

CRÉDITO 
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A iniciativa do Feirão de Crédito Digital decorre dos muitos 
relatos recebidos na Central de Crédito FIESP/CIESP de 
dificuldades de relacionamento com os bancos, tais como:
• Falta de comunicação com gerentes
• Demora no retorno de contatos
• Canais de contato não completam as ligações
• Dificuldade de deixar recado para gerente de 

relacionamento
• Algumas agências estão fechadas e outras estão 

direcionadas para plataformas
• Acesso à agência de relacionamento
• Não justificativa clara da negativa do crédito

Se sua empresa enquadra nestas dificuldades, inscreva-se para 
viabilizar as demandas de financiamento junto aos agentes financeiros
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https://coronavirus.fiesp.com.br/
blog/central-de-credito

https://coronavirus.fiesp.com.br/blog/central-de-credito
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