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ENFRENTAMENTO COVID-19 

Prover capital de giro e repactuação 
(suspensão) de pagamentos visando a 
recuperação da economia frente à 
retração advinda da COVID-19, de modo 
a possibilitar a retomada do crescimento 
econômico, com a manutenção de 
empregos e renda.
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CRÉDITO CONTRACÍCLICO
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MODALIDADES
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Capital de
Giro para Micro

e Pequenas
Empresas

Repactuação
de Pagamentos

Programa de
Investimentos
(“pós-crise”)



• R$ 100 milhões de novos recursos 

Giro - Microcrédito e Micro e Pequenas Empresas

• Carência de 06 meses - R$ 1 bilhão montante dos contratos 
abrangidos e que serão repactuados

Repactuação de pagamentos 

• R$ 400 milhões de novos recursos

Programa de Investimentos (“pós-crise)

PLANO DE APLICAÇÃO



• Dotação: R$  100 milhões
• Público-Alvo: 
 - Microempreendedores
 - Micro, pequenas e médias empresas;
• Valor: 
 - Microcrédito: R$ 5 mil a R$ 20 mil
 - Micro, Pequenas e Médias empresas: R$ 20 mil até R$ 200 mil.
• Prazos: 18 meses de carência + 30 meses amortização=48 meses;
• Garantias: até R$ 80 mil sem garantia real apenas fundo de aval;
• Taxa de Juros: 
 - Microempreendedores 1% ao mês
 - Micro, pequenas e médias empresas 0,74% ao mês(*) 

(*) considerando a SELIC em 3,75% aa.

CAPITAL DE GIRO PEQUENOS NEGÓCIOS



• Operacionalização através de parcerias locais para agilizar a 
liberação do crédito (Unidades do SEBRAE, Cooperativas e 
OSCIP´s);

• Desburocratização das garantias: até R$ 80 mil apenas 
fundo de aval, sem necessidade de garantias reais;

• Agilidade no crédito (utilização de tecnologias e fintechs)

• Desburocratização de cartório (100% assinaturas 
eletrônicas);

• Pulverização do crédito para os pequenos negócios visando 
a manutenção de empregos;

• Taxa de juros competitiva e com prazo longo para giro;

SOLUÇÕES PROPOSTAS



• Dotação: R$  1 bilhão - montante estimado dos contratos 
renegociados;

• Público-Alvo: micro, pequenas e médias empresas 

 Observação: Não abrange contratos de taxa fixa tais como 
crédito rural, PSI e FINEP que ainda dependem de 
aprovação do CMN; caso ocorra o montante da dotação 
será elevado substancialmente.

• Prazos: Carência integral (principal + juros) por 06 meses;

• Taxa de Juros: serão mantidas as taxas originais dos contratos 
(sem qualquer  acréscimo de multas e outras penalidades)

REPACTUAÇÃO DE PAGAMENTOS



• Operacionalização fácil direto via Internet Banking;

• Sem exigência de garantias adicionais;

• Agilidade na renegociação;

• Desburocratização de cartório, processo 100% eletrônico;

• Sem aumento das taxa de juros (serão as mesmas do 
contrato original);

• Sem cobrança de multas ou tarifas adicionais para os 
contratos que estiverem adimplentes até o início da crise 
em março/2020;

• Carência com Prazo longo (06 meses para voltar a pagar);

SOLUÇÕES PROPOSTAS



• Dotação: R$  400 milhões

• Público-Alvo: Empresas de qualquer porte;

• Principais Modalidades:

 - Infraestrutura (energia renovável, saneamento e transporte)

 - Indústria, comércio e serviços

 - Agronegócio em todas as etapas da cadeira produtiva

 - Inovação Tecnológica

• Valor Máximo: conforme provedor do funding

• Prazos: conforme provedor do funding;

• Garantias: conforme politica de garantias;

• Taxa de Juros: conforme provedor do funding;

INVESTIMENTOS PÓS-CRISE



www.brde.com.br


