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Na última 6a feira, dia 27.03.2020, o governo fez o anúncio de um programa 
de auxílio a empresários para pagamento dos salários de seus empregados.

O texto legal ainda não chegou as nossas mãos para devida avaliação e 
melhor esclarecimento do assunto e, por conseguinte das dúvidas que já es-
tão chegando ao nosso Departamento de Pessoal. O Portal da câmara dos 
deputados está foram do ar faz alguns dias (www.camara.leg.br). 

Ainda não sabemos como se fará o processo bancário deste financiamento 
(que documentos a serem apresentados e para quem?) e/ou se existe algum 
registro ou comunicado especifico (formal ou eletrônico?) para fazer junto a 
qualquer instituição governamental (qual delas? Banco Central? Banco Pri-
vado?), e de que forma isto se fará, pois, diversos setores da economia estão 
fechados sem atendimento ao público.

Neste sentido, reportamos as informações mais efetivas que temos sobre 
o tema:

 a) o link abaixo com o comunicado oficial do governo acerca da referida 
medida;

www.aprove.com.br.

 b) matéria publicada no portal G1 sobre o tema (anexa).

 c) reportagem neste domingo, dia 30.03.2020, a CNN Brasil noticiou que 
estas regras seriam apresentadas apenas para a folha de pagamento meses 
de competência abril e maio. 
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Assim que tivermos maiores esclarecimentos os mesmos serão imediata-
mente disponibilizados. Nosso departamento pessoal está atento e dará máxi-
ma atenção, ainda que em tempo recorde, para atender sempre as demandas 

Fonte: Portal G1

GOVERNO ANUNCIA R$ 40 BI PARA FINANCIAR SALÁRIO 
DO TRABALHADOR DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Empréstimo cobrirá dois meses de folha e será limitado a dois salários mí-
nimos por funcionário, informou o presidente do BC. Empresas não poderão 
demitir no período.

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (27) uma linha de crédito 
emergencial para pequenas e médias empresas e que vai ajudá-las a pagar os 
salários de seus funcionários pelo período de dois meses.

Anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, o programa vai disponibilizar no máximo R$ 
20 bilhões por mês, ou seja, R$ 40 bilhões em dois meses.

Feito no Palácio do Planalto, o anúncio ocorre após o aumento da pressão 
sobre Bolsonaro para que adote medidas semelhantes às vistas em outros 
países para facilitar medidas como o isolamento recomendado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) para reduzir o crescimento no número de do-
entes pela covid-19.

Na quinta (26), depois de acordo com o governo federal, a Câmara aprovou 
projeto que fixa pagamento de auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais 
por um período de três meses.

Tanto o auxílio aos informais quanto a medida desta sexta visam aliviar a 
pressão financeira sobre pessoas e empresas durante a crise gerada pela 
pandemia do novo coronavírus.

Pouco depois do anúncio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), dis-
se que a linha de crédito “não é ruim”, mas é “tímida” e “não vai resolver nada”.

CORONAVÍRUS: VEJA AS MEDIDAS ECONÔMICAS JÁ 
ANUNCIADAS PELO GOVERNO FEDERAL E PELO BC

Questionado sobre auxílio para microempresas, com rendimento abaixo do 
piso de R$ 360 mil do financiamento anunciado nesta sexta, o presidente do 
BC disse que medidas estão sendo estudadas (leia mais abaixo).



DOIS MÍNIMOS POR TRABALHADOR

De acordo com Campos Neto, porém, o dinheiro para pequenas e médias 
empresas vai financiar, no máximo, dois salários mínimos por trabalhador.

Isso significa que quem já tem salário de até dois salários mínimos continu-
ará a ter o mesmo rendimento. Entretanto, para os funcionários que ganham 
acima de dois salários, o financiamento ficará limitado a dois salários mínimos.

No caso de um funcionário que ganhe, por exemplo, R$ 5 mil por mês, vai ficar a 
critério da empresa complementar o valor acima de dois salários mínimos.

AINDA DE ACORDO COM O PRESIDENTE DO BC:

 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 6 meses de carência e 36 meses para pagar o empréstimo;
 os juros serão de 3,75% ao ano.

Além disso, informou o presidente do Banco Central, as empresas que 
contratarem essa linha de crédito não poderão demitir funcionários pelo pe-
ríodo de dois meses.

“O dinheiro vai direto para a folha de pagamento. A empresa fecha o con-
trato com o banco, mas o dinheiro vai direto para o funcionário, cai direto no 
cpf do funcionário. A empresa fica só com a dívida”, disse Campos Neto.

De acordo como presidente, a previsão é que sejam beneficiadas pela me-
dida 1,4 milhão de pequenas e médias empresas do país, num total de 12,2 
milhões de pessoas.

Campos Neto afirmou que o 1,4 milhão equivale ao total de pequenas e 
médias empresas do país com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões 
por ano.

PARTICIPAÇÃO DE BANCOS PRIVADOS

A operação do programa será feita em parceria com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e bancos privados.

De acordo com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, do total de 
R$ 40 bilhões que serão ofertados, 85% virão do Tesouro Nacional e outros 
R$ 15% de bancos privados, que também serão os responsáveis por assinar 
os contratos com as empresas e repassar o dinheiro do financiamento direto 
para as contas dos trabalhadores.



MICROEMPRESAS

Questionado sobre a dificuldade que pequenos empresários para obter 
crédito com juros mais baixos, Campos Neto afirmou que a linha anunciada 
nesta sexta tem o objetivo de contemplar empresas que sofrem para obter 
financiamento em momentos de crise.

“Queremos estabilizar o custo de crédito para essas empresas que são as 
mais penalizadas no momento de liquidez menor no sistema”, afirmou.

Ele adicionou, porém, que o Banco Central estuda medidas voltadas a traba-
lhadores informais e empresas que faturam menos do que R$ 360 mil por ano.

“Vamos ter alguma coisa em breve para as microempresas. As medidas 
adotadas atendem bastante o setor informal e estamos estudando algumas 
medidas para o setor informal”, disse.

Por Fábio Amato, Guilherme Mazui e Luiz Felipe Barbiéri, G1. Brasília

Data: 27/03/2020. Fonte. https://g1.globo.com/economia/noti-
cia/2020/03/27/governo-anuncia-linha-de-credito-de-r-40-bi-para-finan-
ciar-folha-de-pequenas-e-medias-empresas.ghtml


