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INFORMATIVO – 27.03.2020 
Medidas econômicas emergenciais anunciadas pelo Banco Central do Brasil 

contra os efeitos econômicos da COVID19, em 27.03.2020 
 

Linha emergencial para financiar dois meses de folha de pagamento  
 

O Banco Central anunciou nesta sexta-feira (27), medidas contra os efeitos 

econômicos da COVID19. São elas:  

 

I. Linha emergencial de financiamento de R$ 40 bilhões para financiar dois 

meses de folha de pagamento (dois pagamentos de R$ 20 bilhões, o governo 

paga R$ 17 bilhões, os bancos pagam R$ 3 bilhões por mês);  

II. Empresas elegíveis: faturamento de R$ 360 mil a R$ 10 milhões por ano;  

III. Linha para pagar o salário dos trabalhadores nessas empresas limitado 

a dois salários mínimos por trabalhador. O valor financiável por trabalhador 

é até 2 salários mínimos. O dinheiro irá direto para a conta do trabalhador. A 

dívida é da empresa;  

IV. A empresa que pegar a linha fica obrigada a manter o emprego durante 

os dois meses de programa;  

V. Potencial: 12,2 milhões de empregados e 1,4 milhão de empresas;  

VI. O governo entra com 85% dos recursos, os bancos entram com 15%;  

VII. O governo fica com 85% do risco de inadimplência e os bancos ficam 

com 15%;  

VIII. Operações repassadas ao custo do CDI, sem spread (3,75% ao ano);  

IX. O prazo será de 30 meses e a carência de 6 meses;  
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X. Medida Provisória: abertura de crédito extraordinário de R$ 34 bilhões por 

dois meses (R$ 17 bilhões por mês), criação de um fundo operacionalizado 

pelo BNDES, fiscalizado e supervisionado pelo Banco Central e com aporte 

de recursos do Tesouro Nacional. R$ 6 bilhões de recursos dos bancos 

privados completarão os R$ 40 bilhões do programa. 

 
• BNDES  

O BNDES  participa da operacionalização dos financiamentos, conectando 

Tesouro Nacional e bancos repassadores, sob supervisão do Banco Central. 

Serão disponibilizados R$ 40 bilhões (R$ 20 bilhões por mês) para 

o financiamento de 2 meses da folha de pagamento de  Micro, Pequenas e 

Médias empresas (MPMEs), sendo R$ 34 bilhões oriundos do Tesouro 

Nacional e R$ 6 bilhões de recursos dos bancos de varejo.  

I. Contrapartida: a empresa que tomar o financiamento não poderá demitir, 

por dois meses, os empregados com salários financiados.  

II. Taxa de juros: Taxa prefixada de 3,75% ao ano (isenta de remuneração ao 

BNDES e aos bancos) 

III. Prazo: Até 30 meses para pagamento, com carência de seis meses para 

cobrança de juros.  

IV. Guia de Financiamento: Saiba como obter este financiamento através deste guia 

prático e objetivo 

ATENÇÃO:  Esta linha emergencial está em fase final de estruturação. Em 
breve, estará aberta à solicitação e divulgado o início do prazo de recebimento 
de pedidos.  
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Reforçamos nosso incondicional envolvimento na corrente de trabalho e positividade 

para que tudo se resolva o mais breve possível. 

 
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.  
 

Equipe Elcio Reis. 
 


