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Conjunto de ações emergenciais BNDES // Segunda rodada de medidas

Transferência de recursos 

PIS/Pasep para o FGTS

R$ 20Bi R$ 19Bi

Standstill para operações 

diretas com o BNDES

R$ 55 Bilhões aprovados

R$ 5Bi
Capital de giro

para MPMEs
(repasse via agentes financeiros)

R$ 11Bi
Standstill para

operações indiretas
(repasse via agentes financeiros)

+ R$ 42 Bi

aprovados

R$ 2Bi

Plano emergencial 

saúde

Setor Aéreo 
(transportes)

Em

preparação

R$ 40Bi

Crédito para folha de 

pagamentos 

Setor público

+ FINTECHS
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Standstill // Suspensão do fluxo de pagamentos

Alívio de caixa para as empresas brasileiras

Suspensão de pagamentos para as operações diretas

▪ Suspensão integral de juros e principal por 6 meses

▪ Capitalização no saldo devedor

▪ Manutenção do prazo total

▪ Limitação de dividendos ao mínimo legal

R$ 19Bi

Standstill para operações 

diretas com o BNDES

Atualizações relevantes

▪ Em 2 dias, 259 empresas apresentaram pedidos de suspensão

▪ Representam 15% das empresas elegíveis

▪ Pleito de suspensão de pagamento de 425 contratos, representando R$3,6 bilhões

▪ Pedidos de todos os setores da economia



Suspensão de pagamentos para as operações indiretas

▪ Suspensão integral de juros e principal por 6 meses

▪ Capitalização no saldo devedor 

▪ Manutenção do prazo total
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Alívio de caixa para as empresas brasileiras

Standstill // Suspensão do fluxo de pagamentos

R$ 11Bi
Standstill para

operações indiretas
(repasse via agentes financeiros)

Atualizações relevantes

▪ Agentes financeiros terminam implantação da solução até semana que vem

▪ Aptos a receber as propostas dos clientes a partir de 01/04/2020 



Ampliação da oferta de crédito para MPMEs

▪ Desde micro até R$ 300 milhões de faturamento anual 

▪ Carência até 24 meses; prazo total até 60 meses

▪ Limite por cliente: R$ 70 milhões

▪ Empresa não precisa especificar destinação dos recursos
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Capital de Giro // Micro, pequenas e médias empresas

R$ 5Bi
Capital de giro

para MPMEs
(repasse via agentes financeiros)

Atualizações relevantes

▪ Transparência: tabelas informativas sobre empréstimos feitos www.bndes.gov.br/atuacaoagentes

▪ Todas as informações em www.bndes.gov.br/creditoemergencial

http://www.bndes.gov.br/atuacaoagentes
http://www.bndes.gov.br/creditoemergencial
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diretas com o BNDES
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Conjunto de ações emergenciais BNDES // Segunda rodada de medidas



R$ 2Bi

Crédito livre e apoio direto para empresas que:

▪ Montem e disponibilizem leitos emergenciais

▪ Prestem serviços de saúde, privada com ou sem fins lucrativos, 

em regiões com menor infraestrutura de saúde 

▪ Produzam, importem ou comercializem respiradores, máscaras, 

monitores e outros 

▪ Adaptem ou convertam suas linhas de produção para atividades 

de saúde
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Emergencial Saúde // BNDES com “S” de saúde

Plano emergencial saúde

Características:

▪ Limite de até R$ 150 milhões

▪ Flexibilidade de garantias reais para 

operações de até R$ 50 milhões

▪ Exposição de 100% do ativo total

▪ Financiamento mínimo R$ 10 milhões 

▪ Taxas limitadas a TLP + 5,26% a.a.

▪ Carência do principal em até 24 meses

▪ Prazo total de até 60 meses

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS EM 15 DIAS



R$ 2Bi
Regra especial, em conjunto com Ministério da Saúde:

➢ Contrato de aquisição emergencial de bens e serviços do Ministério da Saúde, 

Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde

▪ Limite para Operar com flexibilidade de garantias sobe para R$ 75 milhões

▪ Exposição poderá ultrapassar 100% do seu Ativo Total

▪ Restrições à distribuição de dividendos e redução de capital social

▪ Ex: Chamamento Publico do Ministério da Saúde de 25/03/2020 para 

aquisição imediata de 15.000 ventiladores 
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Emergencial Saúde // BNDES com “S” de saúde

Plano emergencial saúde

demanda

oferta



Potenciais impactos:

▪ 15 mil ventiladores: 50% necessidade do SUS nos próximos 90 dias

▪ 5 mil monitores: 20% necessidade do SUS nos próximos 120 dias

▪ 3 mil leitos emergenciais de UTI: +10% UTIs atuais

▪ 80 milhões de máscaras cirúrgicas : 33% da necessidade do SUS nos 

próximos 120 dias 

Emergencial Saúde // BNDES com “S” de saúde

Simplicidade para as empresas que salvam os Brasileiros



Operador do sistema para financiamento às empresas de até 2 

salários mínimos por empregado durante 2 meses:

▪ Modelo inédito no mundo: recursos da União Federal e dos bancos, supervisão do 

Banco Central do Brasil e operacionalização pelo BNDES 

▪ Recursos e Risco: União Federal: 85% + bancos da Febraban: 15% 

▪ Empresas elegíveis: faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, sem 

restrição de crédito nos últimos 6 meses

▪ Taxa fixa: 3,75% a.a., com 6 meses de carência e 30 meses para quitação

▪ Os recursos serão usados somente para pagamento dos salários

▪ Empresas não poderão demitir por dois meses empregados com salários financiados
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MPEs // Crédito para folha de pagamentos

Atenuar o impacto nos empregos dos Brasileiros

R$ 40Bi

Crédito para folha de 

pagamento



Próximos passos:

1. Medidas Provisórias definem as condições gerais do Programa, 

permitindo a liberação de recursos por parte do Tesouro

2. Resolução do CMN é publicada, disciplinando as condições necessárias à 

contratação das operações de crédito

3. Recursos do Tesouro são depositados no BNDES

4. Empresa solicita o financiamento para sua folha de pagamento ao banco

5. BNDES recebe e aprova os pedidos de financiamento e libera os 

recursos aos bancos 

6. Agentes financeiros liberam os recursos para pagamento da folha de 

salário.

7. Banco Central do Brasil fiscaliza a aplicação dos recursos
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MPEs // Crédito para folha de pagamentos

R$ 40Bi

Crédito para folha de 

pagamento



Credenciamento de fintechs no Canal MPME para 

repasse de recursos do BNDES:

▪ Autorização do CMN exclusiva ao BNDES  (Resolução no. 4792/20)

▪ Autorização para repasse à fintechs que sejam Sociedades de Crédito 

Direto (SCDs)

▪ Início em Maio
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Canal Indireto // FINTECHs

Aumento dos canais de acesso a crédito pelas PMEs

Canal 

Indireto

Benefícios:

▪ Inclusão financeira

▪ Desconcentração bancária

FINTECHS

▪ Inovação

▪ Eficiência
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Setor Aéreo 
(transportes)

Setor público



Ações emergenciais e estruturais para estados e municípios

➢ Dependem da aprovação da PLP 149/2019

Estados e Municípios // Em desenvolvimento com Ministério da Economia

Potenciais impactos:

▪ Acesso imediato a recursos para prevenção e combate ao COVID-19

▪ Acesso a recursos para efeitos de médio e longo prazo sobre a 

arrecadação e economia local 

PLP 149/2019

Possui diversas medidas importantes para o equilíbrio das finanças publicas 

de Estados e Municipios

Setor público
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Suporte financeiro a empresas do setor afetadas pela crise 

▪ Recursos serão investidos exclusivamente no Brasil

▪ Preservação de empresas afetadas conjunturalmente pela crise

▪ Negociação de cláusulas relacionadas à manutenção de atividades e apoio à 

cadeira de fornecedores

▪ Credores financeiros e acionistas devem ser parte da solução
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Setor transportes // Setor Aéreo [Em desenvolvimento]

Manter estrutura para mobilidade da população 

Características:

▪ Emissão de debentures ou outro instrumento de renda fixa

▪ Renda fixa a taxas competitivas

▪ Complemento com instrumento de equity / quase-equity

▪ Carência de até 24 meses e prazo total de até 60 meses

▪ Compatível com condições de mercado, sem subsídio

Setor Aéreo 
(transportes)



Transferência de recursos 

PIS/Pasep para o FGTS

R$ 20Bi R$ 19Bi

Standstill para operações 

diretas com o BNDES

R$ 55 Bilhões aprovados

R$ 5Bi
Capital de giro

para MPMEs
(repasse via agentes financeiros)

R$ 11Bi
Standstill para

operações indiretas
(repasse via agentes financeiros)

+ R$ 42 Bi

aprovados

R$ 2Bi

Plano emergencial 

saúde

Setor Aéreo 
(transportes)

Em

preparação

R$ 40Bi

Crédito para folha de 

pagamentos 

Setor Público

+ FINTECHS
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O Brasil pode contar 

com o BNDES

Sempre a serviço do 

Estado Brasileiro

www.bndes.gov.br  


