
CORONAVÍRUS
C      VID-19

OPÇÕES DE 
PRODUTOS BANCÁRIOS
DISPONÍVEIS ÀS EMPRESAS 
INDUSTRIAIS 
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA
PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).



ALTERNATIVAS PARA AS EMPRESAS

1. Financiamento da Folha de Pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. Financiamento poderá ser pago em 36 meses, 
com carência de 6 meses e 30 parcelas, e taxa de juros de 3,75% a.a. Depósito dos recursos direta-
mente nas contas dos empregados. Pagamento da folha realizado diretamente pela CAIXA e limitado 
a dois salários mínimos (até R$ 2.090,00 por empregado), permanecendo o restante, se houver, a 
cargo da empresa. Após a contratação do financiamento a empresa não poderá, pelos próximos dois 
meses, demitir os empregados com salários financiados. Sujeito à aprovação do crédito. Solicitaçaõ 
via site da CEF. 

BANCO DO BRASIL

Sobre o financiamento de Folha de pagamento das empresas, pré-oferta acontecendo para clientes 
que já possuem folha de pagamento no BB. A contratação acontecerá para o financiamento da folha 
de pagamento de abril e maio, sendo necessário o convênio de folha de pagamento com o Banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Essa possibilidade é válida também para o Banco da Amazônia. 

COMENTÁRIOS
Todos os bancos estão seguindo o comunicado Febraban 026/2020, portanto as condições são seme-
lhantes. Definições estão na MP 944/2020. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é desti-
nado a empresários, sociedades e cooperativas. A linha de crédito deve ser usada para cobrir toda a 
folha de pagamento por um período de dois meses, até o limite de duas vezes o valor de um salário 
mínimo por empregado. Para ter acesso ao dinheiro, a empresa deve ter a folha gerida por uma insti-
tuição financeira inscrita no Banco Central. Antes de conceder um empréstimo, o banco pode consi-
derar restrições em sistemas de proteção ao crédito ou registros de inadimplência no Banco Central 
realizados nos seis meses anteriores à contratação. A MP 944/2020 dispensa a apresentação de 
algumas exigências, como quitação eleitoral; certificado de regularidade do FGTS; e certidão negativa 
de débito. Mas impede a concessão do empréstimo a empresas em débito com a seguridade social. 
Necessidade de convênio entre a empresa e o banco para realizar o serviço de pagamento da folha 
pelo banco. No BB: folha com até 10 funcionarios não terá custos para a empresa. Funcionario deve 
abrir conta no BB. Empresa deverá Informar o BB quanto cada funcionário recebe.

2. Capital de Giro em condições especiais para empresas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Redução de juros nas linhas de Capital de Giro com taxas a partir de 0,57% a.m. Disponibilização 
de linhas de crédito especiais, com até 6 meses de carência, para empresas que atuam nos seto-
res mais afetados pelo momento atual. Para clientes CAIXA – contratação pelo IBC; para não 
clientes CAIXA ou clientes que não possuem limite disponível é possível realizar o pré-cadastro 
disponível no site da CEF.

BANCO DO BRASIL

Até 36 meses e com 3 meses de carência, acesso a taxas em condições diferenciadas. BB Giro Reper-
filamento: Para Clientes com a capacidade de pagamento comprometida, com possibilidade de 
carência de até 4 meses e prazo de até 60 meses para pagar.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO CAPITAL DE GIRO: Quem pode: Empresas Comércio, Serviço e Indústria da região Norte. Valo-
res: A depender da análise do Limite de Crédito. Limitado a R$24 milhões por empresa. Prazos: Giro: 
Até 36 meses com até 5 meses de carência. Juros:  TFC – Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais. 
Garantias:  Aval e/ou usuais do crédito. Forma de Acesso: Cliente: via Linha de Crédito pré aprovado. 
Não Cliente: Inicialmente diretamente nas Agências. Em breve devem ter acesso via Web.        
TAXAS DE JUROS: Menor taxa micro empresas
IPCA+0,11 – 4,92% a.a.

Maior taxa grande empresa
IPCA+2,4 – 6,19% a.a.
SEM IOF

COMENTÁRIOS
Os três bancos públicos que atuam no Acre estão com oferta de capital de giro para empresas com 
condições melhores do que em períodos normais (sem pandemia). As taxas estão variando de 0,57% 
a.m até 5% ao mês. Os prazos e carências também são diferenciados. Entretanto, é difícil, com as 
informações disponíveis, apontar qual a melhor alternativa para o empresário da indústria. Isso 
dependerá da negociação, do histórico da empresa com o Banco, das garantias que a empresa ofere-
cer (segundo informações do BB a questão das garatinas está dificultando, situação que pode ser 
minimizada com o Fundo de Aval do SEBRAE). Como os bancos estão muito inseguros quanto ao 
futuro da economia, ainda estão tentando fazer adaptações às mudanças.

3. Créditos e financiamentos 
(possibilidade de pausa dos pagamentos e refinanciamentos)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas de contratos de crédito adimplen-
tes. Com a pausa, os valores das prestações serão alterados. Os juros do período pausado serão 
distribuídos em todas as prestações ao longo do contrato. O prazo final de pagamento do contrato 
também é alterado automaticamente, permanecendo a quantidade de parcelas a pagar, taxa de juros 
e demais condições contratadas. Solicitação pelo IBC ou pelo telefone 0800 726 8068.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação Especial COVID-19 (Pula Parcela - joga duas ou mais parcelas para final do prazo). 
Linhas de Crédito: Giro Rápido, Giro Digital, Giro Cartões, Giro Empresa, Giro Corporate e BB Finan-
ciamento. Operações com subvenções econômica não são passíveis de prorrogação, como BB giro 
Mix Pasep. Acesso via gerenciador financeiro ou agência. Linhas de Crédito: BNDES e FINAME. Até 
6 meses, condicionada ao prazo restante da operação e com a diluição dos saldo prorrogados no 
cronograma. Operações de crédito com subvenção econômica não são passíveis de prorrogação, 
como FINAME PSI e BNDES Per Brasil. Acesso via agência. Proger Refinanciamento: Até o final do 
terceiro mês subsequente à decretação da emergência e calamidade pública pelo órgão competente, 
os clientes que necessitarem de readequação do cronograma de amortização das parcelas do finan-
ciamento das linhas Proger Urbano Empresarial e Proger Turismo.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO Empresas - Não Rural: Prorrogação de todas as parcelas de 2020 por 1 ano com extensão do 
prazo final do contrato por igual período (de forma automática). Empréstimos comerciais e outros 
financiamentos: Prorrogação das parcelas adimplentes a partir de março/2020 por 6 meses e exten-
são de igual período no prazo final. (no site do Banco: www.bancoamazonia.com.br).

COMENTÁRIOS
RENEGOCIAÇÔES DE DÉBITO: Para Clientes do BB com renegociação massificada PJ, há a possibi-
lidade de nova contratação com carência de até 90 dias e prazo de até 100 meses, mantendo-se as 
condições originais da renegociação. Condições diferenciadas para negociação com clientes em 
atraso no BB há mais de 15 dias. O grande gargalo que tem se observado refere-se as garantias. 
Segundo informações do BB o Fundo de Aval do SEBRAE poderá ser um grande aliado na resolução 
desse gargalo.
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4. Financiamento Habitacional (posibilidade de pausa)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa no pagamento de até 3 prestações no financiamento habitacional. Solicitar 
diretamento ao Gerente da Agência.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIOS
Detectou-se que a CEF está possibilitando pausa de pagamentos de prestações de financiamentos 
habitacionais por até 3 prestações.

5. Financiamento de máquinas e equipamentos com condições diferenciadas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxas reduzidas, 6 meses de carência e prazo de até 60 meses para pagar. Solicitação diretamente 
com o gerente.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Condições normais do FNO rural e não rural.
 

COMENTÁRIOS
Somente a CEF informou condições diferenciadas para comprar de equipamentos. 
Taxas reduzidas.

6. Possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Os empregadores podem suspender o recolhimento do FGTS das competências de março, abril e 
maio de 2020, sem cobrança de multas e encargos. Orientações estão contidas no site da CAIXA.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
Recolhimento do FGTS pode ser suspenso  nas competências de março, abril e maio (informação 
coletada na mídia).

7. Pagamento de títulos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação de Títulos: Os clientes que utilizam os seus recebíveis tanto para antecipar suas vendas 
como para vincular como garantia de operações de giro e financiamentos já podem prorrogar o ven-
cimento dos títulos por até 90 dias e, assim, conseguir um fôlego a mais no seu fluxo de caixa. Atra-
vés do Gerenciador Financeiro.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

8. IOF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DO BRASIL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DA AMAZÔNIA

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

COMENTÁRIO
Vale para todos os bancos. Essa alternativa pode reduzir o custo efetivo de 3% a 6%.

9. Cartão de Crédito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Cartão de Crédito PJ: Clientes PJ tem possibilidade de pagamento de contas em até 24 meses. 
Também, há a possibilidade de se parcelar o valor da fatura do cartão em até 24 meses.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

10. FNO emergencia COVID-19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DO BRASIL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DA AMAZÔNIA

Empresas, Comércio, Serviço e Indústria da região Norte, cujo município tenha reconhecimento 
pelo MDR da calamidade pública (portaria 743 de 26.03.2020). Para que: Capital de Giro e 
Investimento.
Valores: 
a) Até R$100 mil para Giro  
b) Até R$200 mil para Investimento 
Juros: 2,5% ao ano ou 0,21% ao mês
Prazos
Giro: Até 24 meses.   
Carência até dezembro;
Investimento:  Depende do projeto. Carência até dezembro;
Garantias: 
Demais: Aval e/ou usuais do crédito
Forma de Acesso: 
a) Cliente: via plataforma de crédito no site (a ser disponibilizada até o final da semana)

COMENTÁRIO
Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

OPÇÕES DE 
PRODUTOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS 
ÀS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).



ALTERNATIVAS PARA AS EMPRESAS

1. Financiamento da Folha de Pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. Financiamento poderá ser pago em 36 meses, 
com carência de 6 meses e 30 parcelas, e taxa de juros de 3,75% a.a. Depósito dos recursos direta-
mente nas contas dos empregados. Pagamento da folha realizado diretamente pela CAIXA e limitado 
a dois salários mínimos (até R$ 2.090,00 por empregado), permanecendo o restante, se houver, a 
cargo da empresa. Após a contratação do financiamento a empresa não poderá, pelos próximos dois 
meses, demitir os empregados com salários financiados. Sujeito à aprovação do crédito. Solicitaçaõ 
via site da CEF. 

BANCO DO BRASIL

Sobre o financiamento de Folha de pagamento das empresas, pré-oferta acontecendo para clientes 
que já possuem folha de pagamento no BB. A contratação acontecerá para o financiamento da folha 
de pagamento de abril e maio, sendo necessário o convênio de folha de pagamento com o Banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Essa possibilidade é válida também para o Banco da Amazônia. 

COMENTÁRIOS
Todos os bancos estão seguindo o comunicado Febraban 026/2020, portanto as condições são seme-
lhantes. Definições estão na MP 944/2020. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é desti-
nado a empresários, sociedades e cooperativas. A linha de crédito deve ser usada para cobrir toda a 
folha de pagamento por um período de dois meses, até o limite de duas vezes o valor de um salário 
mínimo por empregado. Para ter acesso ao dinheiro, a empresa deve ter a folha gerida por uma insti-
tuição financeira inscrita no Banco Central. Antes de conceder um empréstimo, o banco pode consi-
derar restrições em sistemas de proteção ao crédito ou registros de inadimplência no Banco Central 
realizados nos seis meses anteriores à contratação. A MP 944/2020 dispensa a apresentação de 
algumas exigências, como quitação eleitoral; certificado de regularidade do FGTS; e certidão negativa 
de débito. Mas impede a concessão do empréstimo a empresas em débito com a seguridade social. 
Necessidade de convênio entre a empresa e o banco para realizar o serviço de pagamento da folha 
pelo banco. No BB: folha com até 10 funcionarios não terá custos para a empresa. Funcionario deve 
abrir conta no BB. Empresa deverá Informar o BB quanto cada funcionário recebe.

2. Capital de Giro em condições especiais para empresas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Redução de juros nas linhas de Capital de Giro com taxas a partir de 0,57% a.m. Disponibilização 
de linhas de crédito especiais, com até 6 meses de carência, para empresas que atuam nos seto-
res mais afetados pelo momento atual. Para clientes CAIXA – contratação pelo IBC; para não 
clientes CAIXA ou clientes que não possuem limite disponível é possível realizar o pré-cadastro 
disponível no site da CEF.

BANCO DO BRASIL

Até 36 meses e com 3 meses de carência, acesso a taxas em condições diferenciadas. BB Giro Reper-
filamento: Para Clientes com a capacidade de pagamento comprometida, com possibilidade de 
carência de até 4 meses e prazo de até 60 meses para pagar.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO CAPITAL DE GIRO: Quem pode: Empresas Comércio, Serviço e Indústria da região Norte. Valo-
res: A depender da análise do Limite de Crédito. Limitado a R$24 milhões por empresa. Prazos: Giro: 
Até 36 meses com até 5 meses de carência. Juros:  TFC – Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais. 
Garantias:  Aval e/ou usuais do crédito. Forma de Acesso: Cliente: via Linha de Crédito pré aprovado. 
Não Cliente: Inicialmente diretamente nas Agências. Em breve devem ter acesso via Web.        
TAXAS DE JUROS: Menor taxa micro empresas
IPCA+0,11 – 4,92% a.a.

Maior taxa grande empresa
IPCA+2,4 – 6,19% a.a.
SEM IOF

COMENTÁRIOS
Os três bancos públicos que atuam no Acre estão com oferta de capital de giro para empresas com 
condições melhores do que em períodos normais (sem pandemia). As taxas estão variando de 0,57% 
a.m até 5% ao mês. Os prazos e carências também são diferenciados. Entretanto, é difícil, com as 
informações disponíveis, apontar qual a melhor alternativa para o empresário da indústria. Isso 
dependerá da negociação, do histórico da empresa com o Banco, das garantias que a empresa ofere-
cer (segundo informações do BB a questão das garatinas está dificultando, situação que pode ser 
minimizada com o Fundo de Aval do SEBRAE). Como os bancos estão muito inseguros quanto ao 
futuro da economia, ainda estão tentando fazer adaptações às mudanças.

3. Créditos e financiamentos 
(possibilidade de pausa dos pagamentos e refinanciamentos)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas de contratos de crédito adimplen-
tes. Com a pausa, os valores das prestações serão alterados. Os juros do período pausado serão 
distribuídos em todas as prestações ao longo do contrato. O prazo final de pagamento do contrato 
também é alterado automaticamente, permanecendo a quantidade de parcelas a pagar, taxa de juros 
e demais condições contratadas. Solicitação pelo IBC ou pelo telefone 0800 726 8068.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação Especial COVID-19 (Pula Parcela - joga duas ou mais parcelas para final do prazo). 
Linhas de Crédito: Giro Rápido, Giro Digital, Giro Cartões, Giro Empresa, Giro Corporate e BB Finan-
ciamento. Operações com subvenções econômica não são passíveis de prorrogação, como BB giro 
Mix Pasep. Acesso via gerenciador financeiro ou agência. Linhas de Crédito: BNDES e FINAME. Até 
6 meses, condicionada ao prazo restante da operação e com a diluição dos saldo prorrogados no 
cronograma. Operações de crédito com subvenção econômica não são passíveis de prorrogação, 
como FINAME PSI e BNDES Per Brasil. Acesso via agência. Proger Refinanciamento: Até o final do 
terceiro mês subsequente à decretação da emergência e calamidade pública pelo órgão competente, 
os clientes que necessitarem de readequação do cronograma de amortização das parcelas do finan-
ciamento das linhas Proger Urbano Empresarial e Proger Turismo.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO Empresas - Não Rural: Prorrogação de todas as parcelas de 2020 por 1 ano com extensão do 
prazo final do contrato por igual período (de forma automática). Empréstimos comerciais e outros 
financiamentos: Prorrogação das parcelas adimplentes a partir de março/2020 por 6 meses e exten-
são de igual período no prazo final. (no site do Banco: www.bancoamazonia.com.br).

COMENTÁRIOS
RENEGOCIAÇÔES DE DÉBITO: Para Clientes do BB com renegociação massificada PJ, há a possibi-
lidade de nova contratação com carência de até 90 dias e prazo de até 100 meses, mantendo-se as 
condições originais da renegociação. Condições diferenciadas para negociação com clientes em 
atraso no BB há mais de 15 dias. O grande gargalo que tem se observado refere-se as garantias. 
Segundo informações do BB o Fundo de Aval do SEBRAE poderá ser um grande aliado na resolução 
desse gargalo.
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4. Financiamento Habitacional (posibilidade de pausa)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa no pagamento de até 3 prestações no financiamento habitacional. Solicitar 
diretamento ao Gerente da Agência.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIOS
Detectou-se que a CEF está possibilitando pausa de pagamentos de prestações de financiamentos 
habitacionais por até 3 prestações.

5. Financiamento de máquinas e equipamentos com condições diferenciadas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxas reduzidas, 6 meses de carência e prazo de até 60 meses para pagar. Solicitação diretamente 
com o gerente.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Condições normais do FNO rural e não rural.
 

COMENTÁRIOS
Somente a CEF informou condições diferenciadas para comprar de equipamentos. 
Taxas reduzidas.

6. Possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Os empregadores podem suspender o recolhimento do FGTS das competências de março, abril e 
maio de 2020, sem cobrança de multas e encargos. Orientações estão contidas no site da CAIXA.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
Recolhimento do FGTS pode ser suspenso  nas competências de março, abril e maio (informação 
coletada na mídia).

7. Pagamento de títulos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação de Títulos: Os clientes que utilizam os seus recebíveis tanto para antecipar suas vendas 
como para vincular como garantia de operações de giro e financiamentos já podem prorrogar o ven-
cimento dos títulos por até 90 dias e, assim, conseguir um fôlego a mais no seu fluxo de caixa. Atra-
vés do Gerenciador Financeiro.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

8. IOF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DO BRASIL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DA AMAZÔNIA

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

COMENTÁRIO
Vale para todos os bancos. Essa alternativa pode reduzir o custo efetivo de 3% a 6%.

9. Cartão de Crédito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Cartão de Crédito PJ: Clientes PJ tem possibilidade de pagamento de contas em até 24 meses. 
Também, há a possibilidade de se parcelar o valor da fatura do cartão em até 24 meses.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

10. FNO emergencia COVID-19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DO BRASIL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DA AMAZÔNIA

Empresas, Comércio, Serviço e Indústria da região Norte, cujo município tenha reconhecimento 
pelo MDR da calamidade pública (portaria 743 de 26.03.2020). Para que: Capital de Giro e 
Investimento.
Valores: 
a) Até R$100 mil para Giro  
b) Até R$200 mil para Investimento 
Juros: 2,5% ao ano ou 0,21% ao mês
Prazos
Giro: Até 24 meses.   
Carência até dezembro;
Investimento:  Depende do projeto. Carência até dezembro;
Garantias: 
Demais: Aval e/ou usuais do crédito
Forma de Acesso: 
a) Cliente: via plataforma de crédito no site (a ser disponibilizada até o final da semana)

COMENTÁRIO
Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

OPÇÕES DE 
PRODUTOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS 
ÀS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).



ALTERNATIVAS PARA AS EMPRESAS

1. Financiamento da Folha de Pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. Financiamento poderá ser pago em 36 meses, 
com carência de 6 meses e 30 parcelas, e taxa de juros de 3,75% a.a. Depósito dos recursos direta-
mente nas contas dos empregados. Pagamento da folha realizado diretamente pela CAIXA e limitado 
a dois salários mínimos (até R$ 2.090,00 por empregado), permanecendo o restante, se houver, a 
cargo da empresa. Após a contratação do financiamento a empresa não poderá, pelos próximos dois 
meses, demitir os empregados com salários financiados. Sujeito à aprovação do crédito. Solicitaçaõ 
via site da CEF. 

BANCO DO BRASIL

Sobre o financiamento de Folha de pagamento das empresas, pré-oferta acontecendo para clientes 
que já possuem folha de pagamento no BB. A contratação acontecerá para o financiamento da folha 
de pagamento de abril e maio, sendo necessário o convênio de folha de pagamento com o Banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Essa possibilidade é válida também para o Banco da Amazônia. 

COMENTÁRIOS
Todos os bancos estão seguindo o comunicado Febraban 026/2020, portanto as condições são seme-
lhantes. Definições estão na MP 944/2020. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é desti-
nado a empresários, sociedades e cooperativas. A linha de crédito deve ser usada para cobrir toda a 
folha de pagamento por um período de dois meses, até o limite de duas vezes o valor de um salário 
mínimo por empregado. Para ter acesso ao dinheiro, a empresa deve ter a folha gerida por uma insti-
tuição financeira inscrita no Banco Central. Antes de conceder um empréstimo, o banco pode consi-
derar restrições em sistemas de proteção ao crédito ou registros de inadimplência no Banco Central 
realizados nos seis meses anteriores à contratação. A MP 944/2020 dispensa a apresentação de 
algumas exigências, como quitação eleitoral; certificado de regularidade do FGTS; e certidão negativa 
de débito. Mas impede a concessão do empréstimo a empresas em débito com a seguridade social. 
Necessidade de convênio entre a empresa e o banco para realizar o serviço de pagamento da folha 
pelo banco. No BB: folha com até 10 funcionarios não terá custos para a empresa. Funcionario deve 
abrir conta no BB. Empresa deverá Informar o BB quanto cada funcionário recebe.

2. Capital de Giro em condições especiais para empresas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Redução de juros nas linhas de Capital de Giro com taxas a partir de 0,57% a.m. Disponibilização 
de linhas de crédito especiais, com até 6 meses de carência, para empresas que atuam nos seto-
res mais afetados pelo momento atual. Para clientes CAIXA – contratação pelo IBC; para não 
clientes CAIXA ou clientes que não possuem limite disponível é possível realizar o pré-cadastro 
disponível no site da CEF.

BANCO DO BRASIL

Até 36 meses e com 3 meses de carência, acesso a taxas em condições diferenciadas. BB Giro Reper-
filamento: Para Clientes com a capacidade de pagamento comprometida, com possibilidade de 
carência de até 4 meses e prazo de até 60 meses para pagar.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO CAPITAL DE GIRO: Quem pode: Empresas Comércio, Serviço e Indústria da região Norte. Valo-
res: A depender da análise do Limite de Crédito. Limitado a R$24 milhões por empresa. Prazos: Giro: 
Até 36 meses com até 5 meses de carência. Juros:  TFC – Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais. 
Garantias:  Aval e/ou usuais do crédito. Forma de Acesso: Cliente: via Linha de Crédito pré aprovado. 
Não Cliente: Inicialmente diretamente nas Agências. Em breve devem ter acesso via Web.        
TAXAS DE JUROS: Menor taxa micro empresas
IPCA+0,11 – 4,92% a.a.

Maior taxa grande empresa
IPCA+2,4 – 6,19% a.a.
SEM IOF

COMENTÁRIOS
Os três bancos públicos que atuam no Acre estão com oferta de capital de giro para empresas com 
condições melhores do que em períodos normais (sem pandemia). As taxas estão variando de 0,57% 
a.m até 5% ao mês. Os prazos e carências também são diferenciados. Entretanto, é difícil, com as 
informações disponíveis, apontar qual a melhor alternativa para o empresário da indústria. Isso 
dependerá da negociação, do histórico da empresa com o Banco, das garantias que a empresa ofere-
cer (segundo informações do BB a questão das garatinas está dificultando, situação que pode ser 
minimizada com o Fundo de Aval do SEBRAE). Como os bancos estão muito inseguros quanto ao 
futuro da economia, ainda estão tentando fazer adaptações às mudanças.

3. Créditos e financiamentos 
(possibilidade de pausa dos pagamentos e refinanciamentos)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas de contratos de crédito adimplen-
tes. Com a pausa, os valores das prestações serão alterados. Os juros do período pausado serão 
distribuídos em todas as prestações ao longo do contrato. O prazo final de pagamento do contrato 
também é alterado automaticamente, permanecendo a quantidade de parcelas a pagar, taxa de juros 
e demais condições contratadas. Solicitação pelo IBC ou pelo telefone 0800 726 8068.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação Especial COVID-19 (Pula Parcela - joga duas ou mais parcelas para final do prazo). 
Linhas de Crédito: Giro Rápido, Giro Digital, Giro Cartões, Giro Empresa, Giro Corporate e BB Finan-
ciamento. Operações com subvenções econômica não são passíveis de prorrogação, como BB giro 
Mix Pasep. Acesso via gerenciador financeiro ou agência. Linhas de Crédito: BNDES e FINAME. Até 
6 meses, condicionada ao prazo restante da operação e com a diluição dos saldo prorrogados no 
cronograma. Operações de crédito com subvenção econômica não são passíveis de prorrogação, 
como FINAME PSI e BNDES Per Brasil. Acesso via agência. Proger Refinanciamento: Até o final do 
terceiro mês subsequente à decretação da emergência e calamidade pública pelo órgão competente, 
os clientes que necessitarem de readequação do cronograma de amortização das parcelas do finan-
ciamento das linhas Proger Urbano Empresarial e Proger Turismo.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO Empresas - Não Rural: Prorrogação de todas as parcelas de 2020 por 1 ano com extensão do 
prazo final do contrato por igual período (de forma automática). Empréstimos comerciais e outros 
financiamentos: Prorrogação das parcelas adimplentes a partir de março/2020 por 6 meses e exten-
são de igual período no prazo final. (no site do Banco: www.bancoamazonia.com.br).

COMENTÁRIOS
RENEGOCIAÇÔES DE DÉBITO: Para Clientes do BB com renegociação massificada PJ, há a possibi-
lidade de nova contratação com carência de até 90 dias e prazo de até 100 meses, mantendo-se as 
condições originais da renegociação. Condições diferenciadas para negociação com clientes em 
atraso no BB há mais de 15 dias. O grande gargalo que tem se observado refere-se as garantias. 
Segundo informações do BB o Fundo de Aval do SEBRAE poderá ser um grande aliado na resolução 
desse gargalo.

CORONAVÍRUS
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4. Financiamento Habitacional (posibilidade de pausa)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa no pagamento de até 3 prestações no financiamento habitacional. Solicitar 
diretamento ao Gerente da Agência.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIOS
Detectou-se que a CEF está possibilitando pausa de pagamentos de prestações de financiamentos 
habitacionais por até 3 prestações.

5. Financiamento de máquinas e equipamentos com condições diferenciadas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxas reduzidas, 6 meses de carência e prazo de até 60 meses para pagar. Solicitação diretamente 
com o gerente.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Condições normais do FNO rural e não rural.
 

COMENTÁRIOS
Somente a CEF informou condições diferenciadas para comprar de equipamentos. 
Taxas reduzidas.

6. Possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Os empregadores podem suspender o recolhimento do FGTS das competências de março, abril e 
maio de 2020, sem cobrança de multas e encargos. Orientações estão contidas no site da CAIXA.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
Recolhimento do FGTS pode ser suspenso  nas competências de março, abril e maio (informação 
coletada na mídia).

7. Pagamento de títulos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação de Títulos: Os clientes que utilizam os seus recebíveis tanto para antecipar suas vendas 
como para vincular como garantia de operações de giro e financiamentos já podem prorrogar o ven-
cimento dos títulos por até 90 dias e, assim, conseguir um fôlego a mais no seu fluxo de caixa. Atra-
vés do Gerenciador Financeiro.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

8. IOF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DO BRASIL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DA AMAZÔNIA

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

COMENTÁRIO
Vale para todos os bancos. Essa alternativa pode reduzir o custo efetivo de 3% a 6%.

9. Cartão de Crédito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Cartão de Crédito PJ: Clientes PJ tem possibilidade de pagamento de contas em até 24 meses. 
Também, há a possibilidade de se parcelar o valor da fatura do cartão em até 24 meses.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

10. FNO emergencia COVID-19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DO BRASIL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DA AMAZÔNIA

Empresas, Comércio, Serviço e Indústria da região Norte, cujo município tenha reconhecimento 
pelo MDR da calamidade pública (portaria 743 de 26.03.2020). Para que: Capital de Giro e 
Investimento.
Valores: 
a) Até R$100 mil para Giro  
b) Até R$200 mil para Investimento 
Juros: 2,5% ao ano ou 0,21% ao mês
Prazos
Giro: Até 24 meses.   
Carência até dezembro;
Investimento:  Depende do projeto. Carência até dezembro;
Garantias: 
Demais: Aval e/ou usuais do crédito
Forma de Acesso: 
a) Cliente: via plataforma de crédito no site (a ser disponibilizada até o final da semana)

COMENTÁRIO
Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

OPÇÕES DE 
PRODUTOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS 
ÀS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).



ALTERNATIVAS PARA AS EMPRESAS

1. Financiamento da Folha de Pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. Financiamento poderá ser pago em 36 meses, 
com carência de 6 meses e 30 parcelas, e taxa de juros de 3,75% a.a. Depósito dos recursos direta-
mente nas contas dos empregados. Pagamento da folha realizado diretamente pela CAIXA e limitado 
a dois salários mínimos (até R$ 2.090,00 por empregado), permanecendo o restante, se houver, a 
cargo da empresa. Após a contratação do financiamento a empresa não poderá, pelos próximos dois 
meses, demitir os empregados com salários financiados. Sujeito à aprovação do crédito. Solicitaçaõ 
via site da CEF. 

BANCO DO BRASIL

Sobre o financiamento de Folha de pagamento das empresas, pré-oferta acontecendo para clientes 
que já possuem folha de pagamento no BB. A contratação acontecerá para o financiamento da folha 
de pagamento de abril e maio, sendo necessário o convênio de folha de pagamento com o Banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Essa possibilidade é válida também para o Banco da Amazônia. 

COMENTÁRIOS
Todos os bancos estão seguindo o comunicado Febraban 026/2020, portanto as condições são seme-
lhantes. Definições estão na MP 944/2020. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é desti-
nado a empresários, sociedades e cooperativas. A linha de crédito deve ser usada para cobrir toda a 
folha de pagamento por um período de dois meses, até o limite de duas vezes o valor de um salário 
mínimo por empregado. Para ter acesso ao dinheiro, a empresa deve ter a folha gerida por uma insti-
tuição financeira inscrita no Banco Central. Antes de conceder um empréstimo, o banco pode consi-
derar restrições em sistemas de proteção ao crédito ou registros de inadimplência no Banco Central 
realizados nos seis meses anteriores à contratação. A MP 944/2020 dispensa a apresentação de 
algumas exigências, como quitação eleitoral; certificado de regularidade do FGTS; e certidão negativa 
de débito. Mas impede a concessão do empréstimo a empresas em débito com a seguridade social. 
Necessidade de convênio entre a empresa e o banco para realizar o serviço de pagamento da folha 
pelo banco. No BB: folha com até 10 funcionarios não terá custos para a empresa. Funcionario deve 
abrir conta no BB. Empresa deverá Informar o BB quanto cada funcionário recebe.

2. Capital de Giro em condições especiais para empresas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Redução de juros nas linhas de Capital de Giro com taxas a partir de 0,57% a.m. Disponibilização 
de linhas de crédito especiais, com até 6 meses de carência, para empresas que atuam nos seto-
res mais afetados pelo momento atual. Para clientes CAIXA – contratação pelo IBC; para não 
clientes CAIXA ou clientes que não possuem limite disponível é possível realizar o pré-cadastro 
disponível no site da CEF.

BANCO DO BRASIL

Até 36 meses e com 3 meses de carência, acesso a taxas em condições diferenciadas. BB Giro Reper-
filamento: Para Clientes com a capacidade de pagamento comprometida, com possibilidade de 
carência de até 4 meses e prazo de até 60 meses para pagar.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO CAPITAL DE GIRO: Quem pode: Empresas Comércio, Serviço e Indústria da região Norte. Valo-
res: A depender da análise do Limite de Crédito. Limitado a R$24 milhões por empresa. Prazos: Giro: 
Até 36 meses com até 5 meses de carência. Juros:  TFC – Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais. 
Garantias:  Aval e/ou usuais do crédito. Forma de Acesso: Cliente: via Linha de Crédito pré aprovado. 
Não Cliente: Inicialmente diretamente nas Agências. Em breve devem ter acesso via Web.        
TAXAS DE JUROS: Menor taxa micro empresas
IPCA+0,11 – 4,92% a.a.

Maior taxa grande empresa
IPCA+2,4 – 6,19% a.a.
SEM IOF

COMENTÁRIOS
Os três bancos públicos que atuam no Acre estão com oferta de capital de giro para empresas com 
condições melhores do que em períodos normais (sem pandemia). As taxas estão variando de 0,57% 
a.m até 5% ao mês. Os prazos e carências também são diferenciados. Entretanto, é difícil, com as 
informações disponíveis, apontar qual a melhor alternativa para o empresário da indústria. Isso 
dependerá da negociação, do histórico da empresa com o Banco, das garantias que a empresa ofere-
cer (segundo informações do BB a questão das garatinas está dificultando, situação que pode ser 
minimizada com o Fundo de Aval do SEBRAE). Como os bancos estão muito inseguros quanto ao 
futuro da economia, ainda estão tentando fazer adaptações às mudanças.

3. Créditos e financiamentos 
(possibilidade de pausa dos pagamentos e refinanciamentos)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas de contratos de crédito adimplen-
tes. Com a pausa, os valores das prestações serão alterados. Os juros do período pausado serão 
distribuídos em todas as prestações ao longo do contrato. O prazo final de pagamento do contrato 
também é alterado automaticamente, permanecendo a quantidade de parcelas a pagar, taxa de juros 
e demais condições contratadas. Solicitação pelo IBC ou pelo telefone 0800 726 8068.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação Especial COVID-19 (Pula Parcela - joga duas ou mais parcelas para final do prazo). 
Linhas de Crédito: Giro Rápido, Giro Digital, Giro Cartões, Giro Empresa, Giro Corporate e BB Finan-
ciamento. Operações com subvenções econômica não são passíveis de prorrogação, como BB giro 
Mix Pasep. Acesso via gerenciador financeiro ou agência. Linhas de Crédito: BNDES e FINAME. Até 
6 meses, condicionada ao prazo restante da operação e com a diluição dos saldo prorrogados no 
cronograma. Operações de crédito com subvenção econômica não são passíveis de prorrogação, 
como FINAME PSI e BNDES Per Brasil. Acesso via agência. Proger Refinanciamento: Até o final do 
terceiro mês subsequente à decretação da emergência e calamidade pública pelo órgão competente, 
os clientes que necessitarem de readequação do cronograma de amortização das parcelas do finan-
ciamento das linhas Proger Urbano Empresarial e Proger Turismo.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO Empresas - Não Rural: Prorrogação de todas as parcelas de 2020 por 1 ano com extensão do 
prazo final do contrato por igual período (de forma automática). Empréstimos comerciais e outros 
financiamentos: Prorrogação das parcelas adimplentes a partir de março/2020 por 6 meses e exten-
são de igual período no prazo final. (no site do Banco: www.bancoamazonia.com.br).

COMENTÁRIOS
RENEGOCIAÇÔES DE DÉBITO: Para Clientes do BB com renegociação massificada PJ, há a possibi-
lidade de nova contratação com carência de até 90 dias e prazo de até 100 meses, mantendo-se as 
condições originais da renegociação. Condições diferenciadas para negociação com clientes em 
atraso no BB há mais de 15 dias. O grande gargalo que tem se observado refere-se as garantias. 
Segundo informações do BB o Fundo de Aval do SEBRAE poderá ser um grande aliado na resolução 
desse gargalo.

CORONAVÍRUS
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4. Financiamento Habitacional (posibilidade de pausa)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa no pagamento de até 3 prestações no financiamento habitacional. Solicitar 
diretamento ao Gerente da Agência.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIOS
Detectou-se que a CEF está possibilitando pausa de pagamentos de prestações de financiamentos 
habitacionais por até 3 prestações.

5. Financiamento de máquinas e equipamentos com condições diferenciadas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxas reduzidas, 6 meses de carência e prazo de até 60 meses para pagar. Solicitação diretamente 
com o gerente.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Condições normais do FNO rural e não rural.
 

COMENTÁRIOS
Somente a CEF informou condições diferenciadas para comprar de equipamentos. 
Taxas reduzidas.

6. Possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Os empregadores podem suspender o recolhimento do FGTS das competências de março, abril e 
maio de 2020, sem cobrança de multas e encargos. Orientações estão contidas no site da CAIXA.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
Recolhimento do FGTS pode ser suspenso  nas competências de março, abril e maio (informação 
coletada na mídia).

7. Pagamento de títulos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação de Títulos: Os clientes que utilizam os seus recebíveis tanto para antecipar suas vendas 
como para vincular como garantia de operações de giro e financiamentos já podem prorrogar o ven-
cimento dos títulos por até 90 dias e, assim, conseguir um fôlego a mais no seu fluxo de caixa. Atra-
vés do Gerenciador Financeiro.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

8. IOF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DO BRASIL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DA AMAZÔNIA

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

COMENTÁRIO
Vale para todos os bancos. Essa alternativa pode reduzir o custo efetivo de 3% a 6%.

9. Cartão de Crédito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Cartão de Crédito PJ: Clientes PJ tem possibilidade de pagamento de contas em até 24 meses. 
Também, há a possibilidade de se parcelar o valor da fatura do cartão em até 24 meses.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

10. FNO emergencia COVID-19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DO BRASIL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DA AMAZÔNIA

Empresas, Comércio, Serviço e Indústria da região Norte, cujo município tenha reconhecimento 
pelo MDR da calamidade pública (portaria 743 de 26.03.2020). Para que: Capital de Giro e 
Investimento.
Valores: 
a) Até R$100 mil para Giro  
b) Até R$200 mil para Investimento 
Juros: 2,5% ao ano ou 0,21% ao mês
Prazos
Giro: Até 24 meses.   
Carência até dezembro;
Investimento:  Depende do projeto. Carência até dezembro;
Garantias: 
Demais: Aval e/ou usuais do crédito
Forma de Acesso: 
a) Cliente: via plataforma de crédito no site (a ser disponibilizada até o final da semana)

COMENTÁRIO
Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

OPÇÕES DE 
PRODUTOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS 
ÀS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).



ALTERNATIVAS PARA AS EMPRESAS

1. Financiamento da Folha de Pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. Financiamento poderá ser pago em 36 meses, 
com carência de 6 meses e 30 parcelas, e taxa de juros de 3,75% a.a. Depósito dos recursos direta-
mente nas contas dos empregados. Pagamento da folha realizado diretamente pela CAIXA e limitado 
a dois salários mínimos (até R$ 2.090,00 por empregado), permanecendo o restante, se houver, a 
cargo da empresa. Após a contratação do financiamento a empresa não poderá, pelos próximos dois 
meses, demitir os empregados com salários financiados. Sujeito à aprovação do crédito. Solicitaçaõ 
via site da CEF. 

BANCO DO BRASIL

Sobre o financiamento de Folha de pagamento das empresas, pré-oferta acontecendo para clientes 
que já possuem folha de pagamento no BB. A contratação acontecerá para o financiamento da folha 
de pagamento de abril e maio, sendo necessário o convênio de folha de pagamento com o Banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Essa possibilidade é válida também para o Banco da Amazônia. 

COMENTÁRIOS
Todos os bancos estão seguindo o comunicado Febraban 026/2020, portanto as condições são seme-
lhantes. Definições estão na MP 944/2020. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é desti-
nado a empresários, sociedades e cooperativas. A linha de crédito deve ser usada para cobrir toda a 
folha de pagamento por um período de dois meses, até o limite de duas vezes o valor de um salário 
mínimo por empregado. Para ter acesso ao dinheiro, a empresa deve ter a folha gerida por uma insti-
tuição financeira inscrita no Banco Central. Antes de conceder um empréstimo, o banco pode consi-
derar restrições em sistemas de proteção ao crédito ou registros de inadimplência no Banco Central 
realizados nos seis meses anteriores à contratação. A MP 944/2020 dispensa a apresentação de 
algumas exigências, como quitação eleitoral; certificado de regularidade do FGTS; e certidão negativa 
de débito. Mas impede a concessão do empréstimo a empresas em débito com a seguridade social. 
Necessidade de convênio entre a empresa e o banco para realizar o serviço de pagamento da folha 
pelo banco. No BB: folha com até 10 funcionarios não terá custos para a empresa. Funcionario deve 
abrir conta no BB. Empresa deverá Informar o BB quanto cada funcionário recebe.

2. Capital de Giro em condições especiais para empresas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Redução de juros nas linhas de Capital de Giro com taxas a partir de 0,57% a.m. Disponibilização 
de linhas de crédito especiais, com até 6 meses de carência, para empresas que atuam nos seto-
res mais afetados pelo momento atual. Para clientes CAIXA – contratação pelo IBC; para não 
clientes CAIXA ou clientes que não possuem limite disponível é possível realizar o pré-cadastro 
disponível no site da CEF.

BANCO DO BRASIL

Até 36 meses e com 3 meses de carência, acesso a taxas em condições diferenciadas. BB Giro Reper-
filamento: Para Clientes com a capacidade de pagamento comprometida, com possibilidade de 
carência de até 4 meses e prazo de até 60 meses para pagar.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO CAPITAL DE GIRO: Quem pode: Empresas Comércio, Serviço e Indústria da região Norte. Valo-
res: A depender da análise do Limite de Crédito. Limitado a R$24 milhões por empresa. Prazos: Giro: 
Até 36 meses com até 5 meses de carência. Juros:  TFC – Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais. 
Garantias:  Aval e/ou usuais do crédito. Forma de Acesso: Cliente: via Linha de Crédito pré aprovado. 
Não Cliente: Inicialmente diretamente nas Agências. Em breve devem ter acesso via Web.        
TAXAS DE JUROS: Menor taxa micro empresas
IPCA+0,11 – 4,92% a.a.

Maior taxa grande empresa
IPCA+2,4 – 6,19% a.a.
SEM IOF

COMENTÁRIOS
Os três bancos públicos que atuam no Acre estão com oferta de capital de giro para empresas com 
condições melhores do que em períodos normais (sem pandemia). As taxas estão variando de 0,57% 
a.m até 5% ao mês. Os prazos e carências também são diferenciados. Entretanto, é difícil, com as 
informações disponíveis, apontar qual a melhor alternativa para o empresário da indústria. Isso 
dependerá da negociação, do histórico da empresa com o Banco, das garantias que a empresa ofere-
cer (segundo informações do BB a questão das garatinas está dificultando, situação que pode ser 
minimizada com o Fundo de Aval do SEBRAE). Como os bancos estão muito inseguros quanto ao 
futuro da economia, ainda estão tentando fazer adaptações às mudanças.

3. Créditos e financiamentos 
(possibilidade de pausa dos pagamentos e refinanciamentos)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas de contratos de crédito adimplen-
tes. Com a pausa, os valores das prestações serão alterados. Os juros do período pausado serão 
distribuídos em todas as prestações ao longo do contrato. O prazo final de pagamento do contrato 
também é alterado automaticamente, permanecendo a quantidade de parcelas a pagar, taxa de juros 
e demais condições contratadas. Solicitação pelo IBC ou pelo telefone 0800 726 8068.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação Especial COVID-19 (Pula Parcela - joga duas ou mais parcelas para final do prazo). 
Linhas de Crédito: Giro Rápido, Giro Digital, Giro Cartões, Giro Empresa, Giro Corporate e BB Finan-
ciamento. Operações com subvenções econômica não são passíveis de prorrogação, como BB giro 
Mix Pasep. Acesso via gerenciador financeiro ou agência. Linhas de Crédito: BNDES e FINAME. Até 
6 meses, condicionada ao prazo restante da operação e com a diluição dos saldo prorrogados no 
cronograma. Operações de crédito com subvenção econômica não são passíveis de prorrogação, 
como FINAME PSI e BNDES Per Brasil. Acesso via agência. Proger Refinanciamento: Até o final do 
terceiro mês subsequente à decretação da emergência e calamidade pública pelo órgão competente, 
os clientes que necessitarem de readequação do cronograma de amortização das parcelas do finan-
ciamento das linhas Proger Urbano Empresarial e Proger Turismo.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO Empresas - Não Rural: Prorrogação de todas as parcelas de 2020 por 1 ano com extensão do 
prazo final do contrato por igual período (de forma automática). Empréstimos comerciais e outros 
financiamentos: Prorrogação das parcelas adimplentes a partir de março/2020 por 6 meses e exten-
são de igual período no prazo final. (no site do Banco: www.bancoamazonia.com.br).

COMENTÁRIOS
RENEGOCIAÇÔES DE DÉBITO: Para Clientes do BB com renegociação massificada PJ, há a possibi-
lidade de nova contratação com carência de até 90 dias e prazo de até 100 meses, mantendo-se as 
condições originais da renegociação. Condições diferenciadas para negociação com clientes em 
atraso no BB há mais de 15 dias. O grande gargalo que tem se observado refere-se as garantias. 
Segundo informações do BB o Fundo de Aval do SEBRAE poderá ser um grande aliado na resolução 
desse gargalo.

CORONAVÍRUS
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4. Financiamento Habitacional (posibilidade de pausa)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa no pagamento de até 3 prestações no financiamento habitacional. Solicitar 
diretamento ao Gerente da Agência.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIOS
Detectou-se que a CEF está possibilitando pausa de pagamentos de prestações de financiamentos 
habitacionais por até 3 prestações.

5. Financiamento de máquinas e equipamentos com condições diferenciadas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxas reduzidas, 6 meses de carência e prazo de até 60 meses para pagar. Solicitação diretamente 
com o gerente.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Condições normais do FNO rural e não rural.
 

COMENTÁRIOS
Somente a CEF informou condições diferenciadas para comprar de equipamentos. 
Taxas reduzidas.

6. Possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Os empregadores podem suspender o recolhimento do FGTS das competências de março, abril e 
maio de 2020, sem cobrança de multas e encargos. Orientações estão contidas no site da CAIXA.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
Recolhimento do FGTS pode ser suspenso  nas competências de março, abril e maio (informação 
coletada na mídia).

7. Pagamento de títulos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação de Títulos: Os clientes que utilizam os seus recebíveis tanto para antecipar suas vendas 
como para vincular como garantia de operações de giro e financiamentos já podem prorrogar o ven-
cimento dos títulos por até 90 dias e, assim, conseguir um fôlego a mais no seu fluxo de caixa. Atra-
vés do Gerenciador Financeiro.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

8. IOF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DO BRASIL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DA AMAZÔNIA

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

COMENTÁRIO
Vale para todos os bancos. Essa alternativa pode reduzir o custo efetivo de 3% a 6%.

9. Cartão de Crédito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Cartão de Crédito PJ: Clientes PJ tem possibilidade de pagamento de contas em até 24 meses. 
Também, há a possibilidade de se parcelar o valor da fatura do cartão em até 24 meses.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

10. FNO emergencia COVID-19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DO BRASIL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DA AMAZÔNIA

Empresas, Comércio, Serviço e Indústria da região Norte, cujo município tenha reconhecimento 
pelo MDR da calamidade pública (portaria 743 de 26.03.2020). Para que: Capital de Giro e 
Investimento.
Valores: 
a) Até R$100 mil para Giro  
b) Até R$200 mil para Investimento 
Juros: 2,5% ao ano ou 0,21% ao mês
Prazos
Giro: Até 24 meses.   
Carência até dezembro;
Investimento:  Depende do projeto. Carência até dezembro;
Garantias: 
Demais: Aval e/ou usuais do crédito
Forma de Acesso: 
a) Cliente: via plataforma de crédito no site (a ser disponibilizada até o final da semana)

COMENTÁRIO
Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

OPÇÕES DE 
PRODUTOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS 
ÀS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).



ALTERNATIVAS PARA AS EMPRESAS

1. Financiamento da Folha de Pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. Financiamento poderá ser pago em 36 meses, 
com carência de 6 meses e 30 parcelas, e taxa de juros de 3,75% a.a. Depósito dos recursos direta-
mente nas contas dos empregados. Pagamento da folha realizado diretamente pela CAIXA e limitado 
a dois salários mínimos (até R$ 2.090,00 por empregado), permanecendo o restante, se houver, a 
cargo da empresa. Após a contratação do financiamento a empresa não poderá, pelos próximos dois 
meses, demitir os empregados com salários financiados. Sujeito à aprovação do crédito. Solicitaçaõ 
via site da CEF. 

BANCO DO BRASIL

Sobre o financiamento de Folha de pagamento das empresas, pré-oferta acontecendo para clientes 
que já possuem folha de pagamento no BB. A contratação acontecerá para o financiamento da folha 
de pagamento de abril e maio, sendo necessário o convênio de folha de pagamento com o Banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Essa possibilidade é válida também para o Banco da Amazônia. 

COMENTÁRIOS
Todos os bancos estão seguindo o comunicado Febraban 026/2020, portanto as condições são seme-
lhantes. Definições estão na MP 944/2020. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é desti-
nado a empresários, sociedades e cooperativas. A linha de crédito deve ser usada para cobrir toda a 
folha de pagamento por um período de dois meses, até o limite de duas vezes o valor de um salário 
mínimo por empregado. Para ter acesso ao dinheiro, a empresa deve ter a folha gerida por uma insti-
tuição financeira inscrita no Banco Central. Antes de conceder um empréstimo, o banco pode consi-
derar restrições em sistemas de proteção ao crédito ou registros de inadimplência no Banco Central 
realizados nos seis meses anteriores à contratação. A MP 944/2020 dispensa a apresentação de 
algumas exigências, como quitação eleitoral; certificado de regularidade do FGTS; e certidão negativa 
de débito. Mas impede a concessão do empréstimo a empresas em débito com a seguridade social. 
Necessidade de convênio entre a empresa e o banco para realizar o serviço de pagamento da folha 
pelo banco. No BB: folha com até 10 funcionarios não terá custos para a empresa. Funcionario deve 
abrir conta no BB. Empresa deverá Informar o BB quanto cada funcionário recebe.

2. Capital de Giro em condições especiais para empresas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Redução de juros nas linhas de Capital de Giro com taxas a partir de 0,57% a.m. Disponibilização 
de linhas de crédito especiais, com até 6 meses de carência, para empresas que atuam nos seto-
res mais afetados pelo momento atual. Para clientes CAIXA – contratação pelo IBC; para não 
clientes CAIXA ou clientes que não possuem limite disponível é possível realizar o pré-cadastro 
disponível no site da CEF.

BANCO DO BRASIL

Até 36 meses e com 3 meses de carência, acesso a taxas em condições diferenciadas. BB Giro Reper-
filamento: Para Clientes com a capacidade de pagamento comprometida, com possibilidade de 
carência de até 4 meses e prazo de até 60 meses para pagar.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO CAPITAL DE GIRO: Quem pode: Empresas Comércio, Serviço e Indústria da região Norte. Valo-
res: A depender da análise do Limite de Crédito. Limitado a R$24 milhões por empresa. Prazos: Giro: 
Até 36 meses com até 5 meses de carência. Juros:  TFC – Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais. 
Garantias:  Aval e/ou usuais do crédito. Forma de Acesso: Cliente: via Linha de Crédito pré aprovado. 
Não Cliente: Inicialmente diretamente nas Agências. Em breve devem ter acesso via Web.        
TAXAS DE JUROS: Menor taxa micro empresas
IPCA+0,11 – 4,92% a.a.

Maior taxa grande empresa
IPCA+2,4 – 6,19% a.a.
SEM IOF

COMENTÁRIOS
Os três bancos públicos que atuam no Acre estão com oferta de capital de giro para empresas com 
condições melhores do que em períodos normais (sem pandemia). As taxas estão variando de 0,57% 
a.m até 5% ao mês. Os prazos e carências também são diferenciados. Entretanto, é difícil, com as 
informações disponíveis, apontar qual a melhor alternativa para o empresário da indústria. Isso 
dependerá da negociação, do histórico da empresa com o Banco, das garantias que a empresa ofere-
cer (segundo informações do BB a questão das garatinas está dificultando, situação que pode ser 
minimizada com o Fundo de Aval do SEBRAE). Como os bancos estão muito inseguros quanto ao 
futuro da economia, ainda estão tentando fazer adaptações às mudanças.

3. Créditos e financiamentos 
(possibilidade de pausa dos pagamentos e refinanciamentos)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas de contratos de crédito adimplen-
tes. Com a pausa, os valores das prestações serão alterados. Os juros do período pausado serão 
distribuídos em todas as prestações ao longo do contrato. O prazo final de pagamento do contrato 
também é alterado automaticamente, permanecendo a quantidade de parcelas a pagar, taxa de juros 
e demais condições contratadas. Solicitação pelo IBC ou pelo telefone 0800 726 8068.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação Especial COVID-19 (Pula Parcela - joga duas ou mais parcelas para final do prazo). 
Linhas de Crédito: Giro Rápido, Giro Digital, Giro Cartões, Giro Empresa, Giro Corporate e BB Finan-
ciamento. Operações com subvenções econômica não são passíveis de prorrogação, como BB giro 
Mix Pasep. Acesso via gerenciador financeiro ou agência. Linhas de Crédito: BNDES e FINAME. Até 
6 meses, condicionada ao prazo restante da operação e com a diluição dos saldo prorrogados no 
cronograma. Operações de crédito com subvenção econômica não são passíveis de prorrogação, 
como FINAME PSI e BNDES Per Brasil. Acesso via agência. Proger Refinanciamento: Até o final do 
terceiro mês subsequente à decretação da emergência e calamidade pública pelo órgão competente, 
os clientes que necessitarem de readequação do cronograma de amortização das parcelas do finan-
ciamento das linhas Proger Urbano Empresarial e Proger Turismo.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO Empresas - Não Rural: Prorrogação de todas as parcelas de 2020 por 1 ano com extensão do 
prazo final do contrato por igual período (de forma automática). Empréstimos comerciais e outros 
financiamentos: Prorrogação das parcelas adimplentes a partir de março/2020 por 6 meses e exten-
são de igual período no prazo final. (no site do Banco: www.bancoamazonia.com.br).

COMENTÁRIOS
RENEGOCIAÇÔES DE DÉBITO: Para Clientes do BB com renegociação massificada PJ, há a possibi-
lidade de nova contratação com carência de até 90 dias e prazo de até 100 meses, mantendo-se as 
condições originais da renegociação. Condições diferenciadas para negociação com clientes em 
atraso no BB há mais de 15 dias. O grande gargalo que tem se observado refere-se as garantias. 
Segundo informações do BB o Fundo de Aval do SEBRAE poderá ser um grande aliado na resolução 
desse gargalo.

CORONAVÍRUS
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4. Financiamento Habitacional (posibilidade de pausa)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa no pagamento de até 3 prestações no financiamento habitacional. Solicitar 
diretamento ao Gerente da Agência.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIOS
Detectou-se que a CEF está possibilitando pausa de pagamentos de prestações de financiamentos 
habitacionais por até 3 prestações.

5. Financiamento de máquinas e equipamentos com condições diferenciadas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxas reduzidas, 6 meses de carência e prazo de até 60 meses para pagar. Solicitação diretamente 
com o gerente.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Condições normais do FNO rural e não rural.
 

COMENTÁRIOS
Somente a CEF informou condições diferenciadas para comprar de equipamentos. 
Taxas reduzidas.

6. Possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Os empregadores podem suspender o recolhimento do FGTS das competências de março, abril e 
maio de 2020, sem cobrança de multas e encargos. Orientações estão contidas no site da CAIXA.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
Recolhimento do FGTS pode ser suspenso  nas competências de março, abril e maio (informação 
coletada na mídia).

7. Pagamento de títulos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação de Títulos: Os clientes que utilizam os seus recebíveis tanto para antecipar suas vendas 
como para vincular como garantia de operações de giro e financiamentos já podem prorrogar o ven-
cimento dos títulos por até 90 dias e, assim, conseguir um fôlego a mais no seu fluxo de caixa. Atra-
vés do Gerenciador Financeiro.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

8. IOF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DO BRASIL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DA AMAZÔNIA

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

COMENTÁRIO
Vale para todos os bancos. Essa alternativa pode reduzir o custo efetivo de 3% a 6%.

9. Cartão de Crédito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Cartão de Crédito PJ: Clientes PJ tem possibilidade de pagamento de contas em até 24 meses. 
Também, há a possibilidade de se parcelar o valor da fatura do cartão em até 24 meses.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

10. FNO emergencia COVID-19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DO BRASIL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DA AMAZÔNIA

Empresas, Comércio, Serviço e Indústria da região Norte, cujo município tenha reconhecimento 
pelo MDR da calamidade pública (portaria 743 de 26.03.2020). Para que: Capital de Giro e 
Investimento.
Valores: 
a) Até R$100 mil para Giro  
b) Até R$200 mil para Investimento 
Juros: 2,5% ao ano ou 0,21% ao mês
Prazos
Giro: Até 24 meses.   
Carência até dezembro;
Investimento:  Depende do projeto. Carência até dezembro;
Garantias: 
Demais: Aval e/ou usuais do crédito
Forma de Acesso: 
a) Cliente: via plataforma de crédito no site (a ser disponibilizada até o final da semana)

COMENTÁRIO
Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

OPÇÕES DE 
PRODUTOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS 
ÀS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).



ALTERNATIVAS PARA AS EMPRESAS

1. Financiamento da Folha de Pagamento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. Financiamento poderá ser pago em 36 meses, 
com carência de 6 meses e 30 parcelas, e taxa de juros de 3,75% a.a. Depósito dos recursos direta-
mente nas contas dos empregados. Pagamento da folha realizado diretamente pela CAIXA e limitado 
a dois salários mínimos (até R$ 2.090,00 por empregado), permanecendo o restante, se houver, a 
cargo da empresa. Após a contratação do financiamento a empresa não poderá, pelos próximos dois 
meses, demitir os empregados com salários financiados. Sujeito à aprovação do crédito. Solicitaçaõ 
via site da CEF. 

BANCO DO BRASIL

Sobre o financiamento de Folha de pagamento das empresas, pré-oferta acontecendo para clientes 
que já possuem folha de pagamento no BB. A contratação acontecerá para o financiamento da folha 
de pagamento de abril e maio, sendo necessário o convênio de folha de pagamento com o Banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Essa possibilidade é válida também para o Banco da Amazônia. 

COMENTÁRIOS
Todos os bancos estão seguindo o comunicado Febraban 026/2020, portanto as condições são seme-
lhantes. Definições estão na MP 944/2020. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos é desti-
nado a empresários, sociedades e cooperativas. A linha de crédito deve ser usada para cobrir toda a 
folha de pagamento por um período de dois meses, até o limite de duas vezes o valor de um salário 
mínimo por empregado. Para ter acesso ao dinheiro, a empresa deve ter a folha gerida por uma insti-
tuição financeira inscrita no Banco Central. Antes de conceder um empréstimo, o banco pode consi-
derar restrições em sistemas de proteção ao crédito ou registros de inadimplência no Banco Central 
realizados nos seis meses anteriores à contratação. A MP 944/2020 dispensa a apresentação de 
algumas exigências, como quitação eleitoral; certificado de regularidade do FGTS; e certidão negativa 
de débito. Mas impede a concessão do empréstimo a empresas em débito com a seguridade social. 
Necessidade de convênio entre a empresa e o banco para realizar o serviço de pagamento da folha 
pelo banco. No BB: folha com até 10 funcionarios não terá custos para a empresa. Funcionario deve 
abrir conta no BB. Empresa deverá Informar o BB quanto cada funcionário recebe.

2. Capital de Giro em condições especiais para empresas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Redução de juros nas linhas de Capital de Giro com taxas a partir de 0,57% a.m. Disponibilização 
de linhas de crédito especiais, com até 6 meses de carência, para empresas que atuam nos seto-
res mais afetados pelo momento atual. Para clientes CAIXA – contratação pelo IBC; para não 
clientes CAIXA ou clientes que não possuem limite disponível é possível realizar o pré-cadastro 
disponível no site da CEF.

BANCO DO BRASIL

Até 36 meses e com 3 meses de carência, acesso a taxas em condições diferenciadas. BB Giro Reper-
filamento: Para Clientes com a capacidade de pagamento comprometida, com possibilidade de 
carência de até 4 meses e prazo de até 60 meses para pagar.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO CAPITAL DE GIRO: Quem pode: Empresas Comércio, Serviço e Indústria da região Norte. Valo-
res: A depender da análise do Limite de Crédito. Limitado a R$24 milhões por empresa. Prazos: Giro: 
Até 36 meses com até 5 meses de carência. Juros:  TFC – Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais. 
Garantias:  Aval e/ou usuais do crédito. Forma de Acesso: Cliente: via Linha de Crédito pré aprovado. 
Não Cliente: Inicialmente diretamente nas Agências. Em breve devem ter acesso via Web.        
TAXAS DE JUROS: Menor taxa micro empresas
IPCA+0,11 – 4,92% a.a.

Maior taxa grande empresa
IPCA+2,4 – 6,19% a.a.
SEM IOF

COMENTÁRIOS
Os três bancos públicos que atuam no Acre estão com oferta de capital de giro para empresas com 
condições melhores do que em períodos normais (sem pandemia). As taxas estão variando de 0,57% 
a.m até 5% ao mês. Os prazos e carências também são diferenciados. Entretanto, é difícil, com as 
informações disponíveis, apontar qual a melhor alternativa para o empresário da indústria. Isso 
dependerá da negociação, do histórico da empresa com o Banco, das garantias que a empresa ofere-
cer (segundo informações do BB a questão das garatinas está dificultando, situação que pode ser 
minimizada com o Fundo de Aval do SEBRAE). Como os bancos estão muito inseguros quanto ao 
futuro da economia, ainda estão tentando fazer adaptações às mudanças.

3. Créditos e financiamentos 
(possibilidade de pausa dos pagamentos e refinanciamentos)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas de contratos de crédito adimplen-
tes. Com a pausa, os valores das prestações serão alterados. Os juros do período pausado serão 
distribuídos em todas as prestações ao longo do contrato. O prazo final de pagamento do contrato 
também é alterado automaticamente, permanecendo a quantidade de parcelas a pagar, taxa de juros 
e demais condições contratadas. Solicitação pelo IBC ou pelo telefone 0800 726 8068.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação Especial COVID-19 (Pula Parcela - joga duas ou mais parcelas para final do prazo). 
Linhas de Crédito: Giro Rápido, Giro Digital, Giro Cartões, Giro Empresa, Giro Corporate e BB Finan-
ciamento. Operações com subvenções econômica não são passíveis de prorrogação, como BB giro 
Mix Pasep. Acesso via gerenciador financeiro ou agência. Linhas de Crédito: BNDES e FINAME. Até 
6 meses, condicionada ao prazo restante da operação e com a diluição dos saldo prorrogados no 
cronograma. Operações de crédito com subvenção econômica não são passíveis de prorrogação, 
como FINAME PSI e BNDES Per Brasil. Acesso via agência. Proger Refinanciamento: Até o final do 
terceiro mês subsequente à decretação da emergência e calamidade pública pelo órgão competente, 
os clientes que necessitarem de readequação do cronograma de amortização das parcelas do finan-
ciamento das linhas Proger Urbano Empresarial e Proger Turismo.

BANCO DA AMAZÔNIA

FNO Empresas - Não Rural: Prorrogação de todas as parcelas de 2020 por 1 ano com extensão do 
prazo final do contrato por igual período (de forma automática). Empréstimos comerciais e outros 
financiamentos: Prorrogação das parcelas adimplentes a partir de março/2020 por 6 meses e exten-
são de igual período no prazo final. (no site do Banco: www.bancoamazonia.com.br).

COMENTÁRIOS
RENEGOCIAÇÔES DE DÉBITO: Para Clientes do BB com renegociação massificada PJ, há a possibi-
lidade de nova contratação com carência de até 90 dias e prazo de até 100 meses, mantendo-se as 
condições originais da renegociação. Condições diferenciadas para negociação com clientes em 
atraso no BB há mais de 15 dias. O grande gargalo que tem se observado refere-se as garantias. 
Segundo informações do BB o Fundo de Aval do SEBRAE poderá ser um grande aliado na resolução 
desse gargalo.

CORONAVÍRUS
C      VID-19

4. Financiamento Habitacional (posibilidade de pausa)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Possibilidade de pausa no pagamento de até 3 prestações no financiamento habitacional. Solicitar 
diretamento ao Gerente da Agência.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIOS
Detectou-se que a CEF está possibilitando pausa de pagamentos de prestações de financiamentos 
habitacionais por até 3 prestações.

5. Financiamento de máquinas e equipamentos com condições diferenciadas

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxas reduzidas, 6 meses de carência e prazo de até 60 meses para pagar. Solicitação diretamente 
com o gerente.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Condições normais do FNO rural e não rural.
 

COMENTÁRIOS
Somente a CEF informou condições diferenciadas para comprar de equipamentos. 
Taxas reduzidas.

6. Possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Os empregadores podem suspender o recolhimento do FGTS das competências de março, abril e 
maio de 2020, sem cobrança de multas e encargos. Orientações estão contidas no site da CAIXA.

BANCO DO BRASIL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
Recolhimento do FGTS pode ser suspenso  nas competências de março, abril e maio (informação 
coletada na mídia).

7. Pagamento de títulos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Prorrogação de Títulos: Os clientes que utilizam os seus recebíveis tanto para antecipar suas vendas 
como para vincular como garantia de operações de giro e financiamentos já podem prorrogar o ven-
cimento dos títulos por até 90 dias e, assim, conseguir um fôlego a mais no seu fluxo de caixa. Atra-
vés do Gerenciador Financeiro.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

8. IOF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DO BRASIL

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

BANCO DA AMAZÔNIA

IOF Alíquota Zero: atendendo ao Decreto 10.305, no período de 03/04/2020 a 03/07/2020, opera-
ções de crédito  estarão zeradas.

COMENTÁRIO
Vale para todos os bancos. Essa alternativa pode reduzir o custo efetivo de 3% a 6%.

9. Cartão de Crédito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações não disponiveis para esse banco.

BANCO DO BRASIL

Cartão de Crédito PJ: Clientes PJ tem possibilidade de pagamento de contas em até 24 meses. 
Também, há a possibilidade de se parcelar o valor da fatura do cartão em até 24 meses.

BANCO DA AMAZÔNIA

Informações não disponiveis para esse banco.

COMENTÁRIO
O Banco do Brasil está oferecendo condições diferenciadas nesse caso. Uma opção interessante 
para as empresas.

10. FNO emergencia COVID-19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DO BRASIL

Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

BANCO DA AMAZÔNIA

Empresas, Comércio, Serviço e Indústria da região Norte, cujo município tenha reconhecimento 
pelo MDR da calamidade pública (portaria 743 de 26.03.2020). Para que: Capital de Giro e 
Investimento.
Valores: 
a) Até R$100 mil para Giro  
b) Até R$200 mil para Investimento 
Juros: 2,5% ao ano ou 0,21% ao mês
Prazos
Giro: Até 24 meses.   
Carência até dezembro;
Investimento:  Depende do projeto. Carência até dezembro;
Garantias: 
Demais: Aval e/ou usuais do crédito
Forma de Acesso: 
a) Cliente: via plataforma de crédito no site (a ser disponibilizada até o final da semana)

COMENTÁRIO
Somente o Banco da Amazônia trabalha com o FNO

OPÇÕES DE 
PRODUTOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS 
ÀS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).



CORONAVÍRUS
C      VID-19

Opções de produtos disponíveis às empresas industriais em função 
da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Bancos pesquisados: Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil (BB) e Banco da 
Amazônia (Basa).

Comentários:
 

As pessoas jurídicas correntistas dos três bancos pesquisados poderão ser beneficiadas com 
medidas como: financiamento da folha de pagamento, contrato ou renovação de Capital de Giro, 
financiamento de máquinas e equipamentos, suspensão do recolhimento do FGTS, entre outras 
medidas (verificar tabela anexa).

Não se pesquisou o BNDES.

Coletaram-se as informações em material divulgado na mídia nacional e local, em mate-
rial encaminhado à FIEAC pelos bancos e, ainda, através de ligações telefônicas com o 
gerente PJ do Banco do Brasil (não conseguimos contato com os gerentes da CEF e Banco 
da Amazônia).

Notou-se no processo de busca de informações que uma boa negociação para o empresário 
dependerá de algumas condições como: planejamento financeiro da empresa; garantias que 
poderão ser oferecidas; histórico da empresa com o banco, entre outras. Quanto à parte 
documental da empresa, observou-se que naquelas ofertas que se originaram de medidas 
adotadas pelo Governo Federal aconteceu certa flexibilização. Nos demais casos, não (condi-
ções ainda normais). O principal gargalo, segundo informações do BB, encontra-se nas 
garantias. Para minimizar essa situação, segundo ele, o fundo de aval do SEBRAE pode ser 
uma alternativa interessante.

Apesar de o BNDES não ter sido pesquisado, observou-se que também possui condições diferen-
ciadas, mas o gargalo continua sendo no risco não compartilhado com os bancos que operam 
com as opções do BNDES (risco ainda é 100% do banco operador). Fonte: Banco do Brasil.

Observou-se que muitas empresas estão procurando os bancos motivadas pela situação provo-
cada pela pandemia, mas não estão conseguindo sucesso devido aos próprios processos de orga-
nização empresarial. Para acessar alguns produtos, os bancos continuam solicitando que a 
empresa esteja regular e com capacidade de pagamento.

Todos os empréstimos obtidos através de linhas com subversão do Governo Federal não tiveram con-
dições flexibilizadas (empréstimos concedidos em função da alagação do Rio Acre, por exemplo).

Destaca-se que seria interessante cada empresário procurar o gerente de sua conta PJ para 
receber uma orientação específica sobre sua situação. De acordo com a necessidade da empresa, 
o gerente oferecerá a melhor alternativa para a empresa e para o Banco.

OPÇÕES DE 
PRODUTOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS 
ÀS EMPRESAS INDUSTRIAIS 
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).


