ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES
DE CRÉDITO

CRÉDITO

PROGRAMA DE
FINANCIAMENTO DE PEQ
E MÉDIAS EMPRESAS
Programa beneficia empresas com
receita bruta anual de R$ 360 mil a
R$ 10 milhões;
Espera o governo que a linha de
crédito beneficie até 12,2 milhões de
empregados em 1,4 milhão de
firmas;
Do total disponibilizado: R$ 34
bilhões (ou 85%) virão do Tesouro
Nacional via BNDES e os R$ 6
bilhões restantes serão aportados
pelos próprios bancos
Fonte: https://bityli.com/NnLRp

PEQ E MÉDIAS EMPRESAS
COM DIFICULDADES DE
ACESSO
Saída tem sido buscar fintechs.

FGTS ASSUMIRÁ TODOS
OS SUBSÍDIOS PARA O
FINANCIAMENTO
DO
MINHA CASA MINHA
VIDA
Ministério
do
Desenvolvimento
Regional (MDR) autorizou que o
FGTS assuma todos os subsídios
para financiamento do MCMV –
faixas 1 e 2, uma vez que os
recursos do Orçamento Geral da
União estariam esgotados.
Não tem relação com os efeitos da
pandemia.

Fonte: https://bityli.com/QtXOU

Banco Nacional do Desenvolvimento
(BNDES) anunciou medidas específicas
contra os efeitos da pandemia do novo
corona vírus na economia: crédito para
folha de pagamento de pequenas e
médias empresas; linha emergencial
para saúde; capital de giro; suspensão
de pagamentos e transferência de
recursos para o FGTS.

Fonte: https://bityli.com/zFboL

REGRAS PARA ACESSAR
O CRÉDITO
O financiamento estará disponível
para empresas com faturamento
entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por
ano; o dinheiro será exclusivo para
folha de pagamento; A empresa terá
seis meses de carência (ou seja, o
tempo dado depois que contratar o
empréstimo para começar a pagar
as parcelas) e 36 meses (3 anos)
para quitar a dívida; Os juros serão
de 3,75% ao ano (patamar da taxa
básica de juros).
Disponível nos bancos privados –
Santander, Itaú, Bradesco.
Não cobrirá todos os salários! Será
até 2 salários mínimos por
trabalhador.

LINHA DE CRÉDITO PARA
MICRO E PEQ EMPRESAS
Proposta do MDR é oferecer
condições facilitadas com juros
subsidiados (2,5% ao ano) a pequenas
e micro empresas, bem como
pessoas físicas afetados pelos efeitos
da pandemia.
Atender empresas que ficaram de
fora da linha anunciada pelo BNDES.
Está sendo negociada pelo MDR com
a equipe econômica do governo e
com bancos o remanejamento de
recursos de outras linhas de
empréstimo ofertadas com recursos
de fundos como FNE, FNO e FCO.
Fonte: https://bityli.com/UkRSo

PETROBRÁS, VALE E
SUZANO RECORRERAM A
LINHAS EXTERNAS DE
CRÉDITO ROTATIVO.
Essa medida garantirá liquidez (caixa)
e somados chegam a R$70 bilhões.

Fonte: https://bityli.com/R1Apw

Conselho Monetário Nacional (CMN)
autorizou que os 5 bancos maiores do
país (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Itaú, Unibanco e
Santander) poderão prorrogar por até
60 dias as dívidas de seus clientes.
CMN autorizou, assim, que os
bancos a dispensarem aumento do
provisionamento em caso de
repactuação de operações de
crédito pelos próximos 6 meses.
Estima-se que R$3,2 trilhões em
créditos se enquadrariam nesta
medida.
Alerta: necessário confirmar com os
bancos se não haverá acúmulo de
prestações, depois de 60 dias com
aqueles que virão a vencer.
Cheque especial e cartão de crédito
estão de fora desta medida.

Fonte: https://bityli.com/ueOV1

CINCO MAIORES BANCOS
AUTORIZADOS A
PRORROGAR DÍVIDAS DE
CLIENTES:

BANCO SANTANDER VAI
PRORROGAR DÍVIDAS
POR 60 DIAS.

NEGOCIAR DÍVIDAS NO
CARTÃO DE CRÉDITO
Confira sua real situação: Você pode
solicitar prorrogação do pagamento
da conta até que sua situação
financeira volte à normalidade.
Relate ao banco em que situação
você está: uma forma de começar a
negociar com o banco.
Caso o banco não aceite sua
proposta/situação,
busque
uma
empresa de recuperação do crédito.

Fonte: https://bityli.com/gvMfD

Parcelas de crédito vencidas em 16 de
março ou a vencer até 15 de maio.
Até o final do contrato, o valor das
parcelas seguirá inalterado.
Válido para linhas de crédito
pessoal,
crédito
unificado
e
renegociação, bem como crédito
direto
ao
consumidor.
Para
financiamento imobiliário e crédito
com garantia de imóveis, também
haverá carência de 60 dias,
mantendo-se as taxas.
Válido também para micro e
pequenas empresas, bem como
microempreendedores individuais.
Fonte: https://bityli.com/D29Cl

BNDES COORDENARÁ UM
‘SINDICATO’ DE BANCOS
COMERCIAIS PARA
SOCORRO DE GRANDES
EMPRESAS EM
DIFICULDADES
Estão sendo chamados a participar:
Itaú, Bradesco, Santander e Banco do
Brasil e investidores institucionais.
Operações combinadas – emissão de
debêntures conversíveis em ações,
alongamento
de
dívidas,
empréstimos.
Ainda é uma proposta.
Fonte: https://bityli.com/9oCkZ

GRANDES
BANCOS
COMERCIAIS ESTÃO
LANÇANDO LINHAS
EMERGENCIAIS PARA
EVITAR CALOTE
Voltadas
para
reduzir
a
inadimplência: linhas de crédito
emergenciais e específicas para
rotativo do cartão e cheque especial,
que
não
foram
incluídas
na
repactuação de 60 dias.
São modalidades pré-aprovadas e
podem
ser
acessadas
mais
rapidamente em momentos de crise.
Cuidado! Quem não paga o total da
fatura do cartão de crédito, entra no
rotativo que tem taxa de juros anual
em torno de 226,5% ao ano.
Alguns bancos estão oferecendo a
opção de migrar do rotativo para
outras linhas, como o crédito direto
ao consumidor.
Outros, cortaram o juro do cartão de
crédito em 50%.
Fonte: https://bityli.com/oFDyI

PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS ESTÃO COM
DIFICULDADES
PARA
ACESSAR
DINHEIRO
ANUNCIADO
PELO
GOVERNO.
Algumas medidas anunciadas pelo
governo para amenizar os efeitos da
crise:
Financiamento
de
salários,
prorrogação do pagamento do
Simples, prorrogação do pagamento
do FGTS, possibilidade de redução e
suspensão de contratos de trabalho.
Fonte: https://bityli.com/F6nfD
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