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Avaliação das medidas emergenciais do Governo Federal para combater 
a crise gerada pela Covid-19 

  
 

 
7 de abril de 2020 

 

 

 

As medidas tomadas pelo Governo Federal são positivas, pois buscam amenizar os efeitos 
nocivos da crise sobre as empresas e dar suporte financeiro às parcelas mais vulneráveis da 
população. 

No entanto, a gravidade da crise exige medidas mais fortes de socorro às empresas, de modo a 
garantir sua sobrevivência durante o período de baixa atividade econômica e, assim, preservar 
os empregos.  

Nesse sentido, as medidas mais importantes a serem adotadas são a ampliação do rol de tributos 
federais com recolhimento temporariamente suspenso (caso de IRPJ, CSLL e IPI) e, com 
pagamento parcelado dos recolhimentos adiados, e a disponibilização de instrumentos de 
garantias e/ou realização de operações diretas do Banco Central e BNDES com as empresas. Essa 
é a forma mais eficiente para assegurar que os novos recursos disponíveis para financiamento 
cheguem, de fato, no tomador final e não fiquem represados no sistema financeiro. 

Em linhas gerais, o uso de recursos públicos deve ser direcionado ao fortalecimento do sistema 
de saúde, ao alívio da situação financeira das empresas, com a finalidade de preservar os 
empregos, e à garantia de renda de trabalhadores informais ou por conta própria, dado que 
a principal ação de controle da epidemia (a restrição ao movimento de pessoas) implicará na 
interrupção ou redução de suas atividades. 

Para fazer frente à demanda emergencial por recursos públicos, escassos devido à situação 
fiscal, o Governo Federal e o Congresso Nacional recorreram a mecanismos já previstos na Regra 
do Teto dos Gastos e na Lei de Responsabilidade Fiscal e, com o reconhecimento do estado de 
calamidade pública, abriram espaço para adoção de medidas fiscais de combate à crise. É 
importante, entretanto, que tais medidas não se configurem em gastos permanentes, que 
venham a deteriorar a situação fiscal após o período de emergência. 

Por fim, cabe ressaltar que algumas medidas ainda estão à espera de aprovação por órgão 
responsável, decreto presidencial ou envio e aprovação de projeto de lei ou medida 
provisória para entrar em vigor. É fundamental que as ações necessárias para a efetivação das 
medidas anunciadas sejam tomadas com urgência, já que os impactos da pandemia se 
intensificam de forma acelerada. 
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Medidas emergenciais  
  
1. Uso dos mecanismos de flexibilização previstos nas regras fiscais  

Reconhecimento do estado de calamidade pública para:  

a) Permitir a abertura de créditos extraordinários, de forma que o Governo Federal 
possa realizar despesas emergenciais de combate à crise sem ferir a Regra do Teto 
de Gastos; e 

b) Dispensar o Governo Federal do cumprimento das metas de resultados fiscais, 
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, e da limitação para 
autorização de novas despesas, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Situação: Em vigor (Decreto Legislativo nº 6/2020).  

Avaliação: Positiva. Medida indispensável para que o Governo Federal possa aumentar 
seus gastos para fortalecer os sistemas de saúde e atuar na mitigação dos efeitos da crise 
econômica.   

 

 Apoio à população mais vulnerável  
  

2. Antecipação da primeira e da segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas do 
INSS: a primeira, em abril, e a segunda, em maio (R$ 46 bilhões)  

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020).  

3. Disponibilização de valores não sacados do PIS/PASEP para saque no FGTS (R$ 
21,5 bilhões)  

Situação: Depende de aprovação de projeto de lei ou medida provisória. O BNDES 
anunciou a transferência de R$ 20 bilhões de recursos do PIS/PASEP para o FGTS, o que 
aumentará sua liquidez para viabilizar os saques estimados em R$ 21,5 bilhões. 

4. Antecipação do abono salarial para junho (R$ 12,8 bilhões)  

Situação: Em vigor (Resolução nº 857, de 1º de abril de 2020).  

5. Antecipação do benefício de auxílio-doença, no valor de um salário mínimo/mês, por três 
meses, a pessoas que aguardam perícia do INSS  

Situação: Em vigor (Lei 13.982, de 2 abril de 2020). 

6. Antecipação, por três meses, do pagamento de R$ 600/mês, do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) a portadores de deficiência que aguardam perícia do INSS (R$ 15 
bilhões) 

Situação: Em vigor (Lei 13.982, de 2 abril de 2020). 

Avaliação conjunta das medidas 2 a 6: Positivas. As medidas possibilitam que os 
beneficiários ou segurados auxiliem financeiramente as pessoas que fazem parte de seu 
convívio e que não tem algum tipo de cobertura social, tais como os trabalhadores 
informais ou por conta própria.   
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7. Bolsa Família: ampliação do número de beneficiários, com inclusão de mais de 1 milhão 
de pessoas (R$ 3,1 bilhões) 

Situação: Em vigor (Portaria nº 335 do Ministério da Cidadania, de 20 de março de 2020, e 
Medida Provisória nº 929, de 25 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva. A interrupção por 120 dias de bloqueios, suspensões e cancelamentos 
de benefícios devido a descumprimento de regras de gestão e das condicionalidades do 
Programa Bolsa Família e o desbloqueio de famílias sem informação de acompanhamento 
das condicionalidades aumentarão a cobertura do programa, que é voltado para as famílias 
de baixa renda e que não contam com outro tipo de cobertura social.   

8. Auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família, trabalhadores 
informais, autônomos, intermitentes e MEIs, por três meses (R$ 83,2 bilhões)  

Situação: Em vigor (Lei 13.982, de 2 abril de 2020).  

Avaliação: Positiva. Contribui para que as “pessoas desassistidas” pela Seguridade Social 
possam ter suporte financeiro para amenizar a falta de renda causada pela crise do novo 
coronavírus, a Covid-19. Essa medida é fundamental para que essas pessoas tenham 
condições de permanecer em isolamento social, como determinam as orientações do 
Ministério da Saúde. Vale ressaltar, que o Governo selecionará os beneficiados com base 
no Cadastro Único ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), e que o benefício 
não poderá ser acumulado com a aposentadoria do INSS, o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), o Bolsa Família ou o seguro-desemprego. O auxílio emergencial 
substituirá o Bolsa Família quando for mais vantajoso para o beneficiário. O Ipea estima 
que 59,2 milhões de brasileiros são elegíveis ao recebimento do auxílio emergencial. 

9. Redução do teto de juros do consignado para aposentados e pensionistas do INSS, além 
de aumento da margem e do prazo de pagamento  

Situação: Redução do teto de juros e ampliação do prazo de pagamentos aprovados pela 
Resolução nº 1338 do Conselho Nacional de Previdência Social, de 18 de março de 
2020. Aumento da margem depende de aprovação de projeto de lei ou medida provisória.  

Avaliação: Positiva. A medida faz com que as famílias afetadas pela crise possam recorrer 
a empréstimos neste momento de dificuldade financeira. Os aposentados e pensionistas 
podem oferecer suporte financeiro a seus familiares que não são cobertos pela Seguridade 
Social, como, por exemplo, os trabalhadores informais e por conta própria. Essas 
pessoas estão mais vulneráveis às restrições impostas pela Covid-19 e 
precisam ter condições financeiras para que possam permanecer em casa sem trabalhar, 
seguindo as orientações do Ministério da Saúde.   

10. Suspender a prova de vida dos beneficiários do INSS, por 120 dias  

Situação: Em vigor (Portaria INSS nº 373, de 16 de março de 2020).  

11. Adiamento, por 120 dias, dos procedimentos de bloqueio e suspensão do BPC  

Situação: Em vigor (Portaria nº 330 do Ministério da Cidadania, de 18 de março de 2020).  

Avaliação conjunta das medidas 10 e 11: Positivas. As medidas são importantes para 
evitar deslocamentos e aglomerações, o que é fundamental para a preservação da saúde 
pública, e têm foco na população idosa, que é a mais vulnerável ao novo coronavírus.   
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12. Adiamento, por 2 meses, da entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 

Situação: Em vigor (IN RFB nº 1.930, de 1 de abril de 2020).  

Avaliação: Positiva. A medida traz alívio financeiro às pessoas que teriam que pagar à 
Receita Federal no Brasil ao realizar a declaração de Imposto de Renda. Outra vantagem do 
adiamento é que as famílias terão mais tempo para reunir toda a documentação necessária 
para realizar a declaração, amenizando, assim, dificuldades que estavam ocorrendo para 
conseguir obter tais informações, por conta das consequências da pandemia do 
coronavírus. 

 

Manutenção das empresas e dos empregos: custos operacionais e financeiro 
  
13. Suspensão, por três meses, do pagamento do FGTS  

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, e Circulares da 
Caixa Econômica Federal nº 893 e 897, de março de 2020).  

14. Suspensão, por dois meses, do pagamento do PIS/Cofins e da Contribuição Patronal ao 
INSS  

Situação: Em vigor (Portaria Ministério da Economia nº 139, de 03 de abril de 2020). 

Avaliação conjunta das medidas 12 e 13: Positivas, com ressalva. A medida é fundamental 
para amenizar a situação financeira adversa das empresas, que tende a se agravar nos 
próximos meses, dadas as restrições de demanda e oferta impostas pelas medidas de 
combate ao novo coronavírus. O adiamento dos pagamentos dos tributos federais reduzirá 
a exigência de capital de giro, liberando recursos para manter o pagamento de salários e 
fornecedores, que são fundamentais para a manutenção das operações.  

Contudo, é importante destacar que outros tributos federais também deveriam ter o 
recolhimento suspenso por três meses: o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Além disso, deve ser permitido às empresas pagar os valores adiados 
de forma parcelada, para evitar que voltem a ter pressões sobre o fluxo de caixa no 
momento da retomada das atividades. 

15. Suspensão, por três meses, do pagamento do Simples Nacional (parcelas federal, 
estadual e municipal) e do MEI 

Situação: Em vigor (Resolução nº 154 do Comitê Gestor do Simples Nacional, de 3 de abril 
de 2020).  

Avaliação: Positiva. A medida é importante para dar fôlego financeiro às micro e pequenas 
empresas (MPEs) e aos Microempreendedores Individuais (MEIs), que já estão sofrendo 
com a queda de faturamento, por conta da menor demanda causada pelo combate a Covid-
19. As MPEs, em geral, são mais vulneráveis às crises, por terem uma estrutura financeira 
menos robusta em relação às empresas de médio e grande portes, sobretudo no que diz 
respeito às condições de acesso ao crédito (taxa de juros, prazos, garantias etc.), inclusive 
para capital de giro. Com a medida, as MPEs e os MEIs poderão suportar a crise com menos 
dificuldade e terão melhores condições de manter seus trabalhadores.  
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16. Adiamento da entrega de obrigações acessórias dos contribuintes do Simples Nacional, 
do MEI) e da DCTF, EFD PIS/Cofins e EFD Contribuições  

Situação: Em vigor (Resolução CGSN nº 153, de 25 de março de 2020 e Instrução Normativa 

RFB nº 1932, de 03 de abril de 2020).  

Avaliação: Positiva. Foram adiadas, para 30 de junho, as entregas da Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis), para as empresas do Simples Nacional e a 
Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei). As 
declarações DCTF, EFD PIS/Cofins e EFD Contribuições foram adiadas para meados de julho. 
O adiamento reduz o custo que as empresas têm para gerar e enviar essas informações; e 
também evita que algumas empresas deixem de prestar as informações por conta da 
ausência dos colaboradores responsáveis por essa atividade, já que muitos estão em 
quarentena. 

17. Redução de 50% nas contribuições do Sistema S, por três meses (R$ 2,2 bilhões), e 
incremento de R$ 500 milhões no Fundo de Aval para as Micro e Pequenas empresas 
(FAMP) 

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 932, de 31 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva, com ressalvas. A redução da alíquota da contribuição ao Sistema S 

mostra-se razoável neste momento de crise, pois representa alívio de caixa para as 

empresas, que têm sofrido com a aguda queda em suas receitas. Também muito 

importante é o direcionamento de recursos adicionais do SEBRAE ao Fundo de Aval de 

Crédito, como forma de ampliar os empréstimos às micro e pequenas empresas (MPEs), 

que encontram dificuldade de ofertar garantias para realizar tais operações. O SEBRAE 

estima que essa medida vai avalizar um montante de R$ 12 bilhões em financiamentos às 

MPEs.  

Contudo, é importante destacar que a redução das contribuições deve ocorrer somente de 

forma temporária, neste período de três meses, dado que o Sistema S, além de ser 

importante para a capacitação de mão-de-obra, é um ator fundamental no enfrentamento 

da crise em curso, por possuir capilaridade e proximidade com as indústrias, seus 

colaboradores e suas famílias. O SESI é capaz de oferecer o suporte necessário na área da 

saúde, com atendimentos e orientações. O Senai tem estrutura para apoiar as empresas 

industriais a superar a redução do faturamento, por meio de alternativas de promoção da 

produtividade. Adicionalmente, o SENAI já vem atuando em ações para apoiar o 

desenvolvimento e a produção de bens essenciais para o combate à crise da COVID-19, 

como álcool gel e respiradores. Além disso, é inadmissível a elevação, de 3,5% para 7%, da 

taxa de administração cobrada pela RFB por arrecadar as contribuições das empresas e as 

repassar às entidades que compõem o Sistema S. 

18. Suspensão, prorrogação e adiamento de atos de cobrança da dívida ativa da União  

Situação: Em vigor (Portaria nº 103 do Ministério da Economia, de 17 de março de 2020, e 
Portaria PGFN nº 7.821, de 18 de março de 2020).  

19. Condições para transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União  

Situação: Em vigor (Portaria nº 103 do Ministério da Economia, de 17 de março de 2020 e 
Portaria PGFN nº 7.820, de 18 de março de 2020).  



 

6 
 

Avaliação conjunta das medidas 18 e 19: Positivas. As medidas contribuem com o 
alívio financeiro das empresas diante da queda no faturamento. O adiamento da 
cobrança das dívidas com a União e a facilitação na quitação desses débitos liberam 
recursos que as empresas poderão utilizar no pagamento de fornecedores e de salários, 
evitando consequências mais graves para a economia.  

20. Suspensão, por dois meses, dos prazos para resposta do contribuinte em razão do 
exercício de fiscalização  

Situação: Em vigor (Portaria RFB nº 543, de 20 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva. A medida busca não comprometer o andamento dos processos 
administrativos dos contribuintes junto ao Fisco, neste momento em que tanto as empresas 
como o próprio Fisco estão encontrando dificuldades de manter suas rotinas, dadas as 
consequências da pandemia do coronavírus. 

21. Suspensão, por 40 dias, dos prazos dos processos minerários, inclusive ligados à CFEM 

Situação: Em vigor (Resolução ANM nº 28, de 24 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva, com ressalvas. A medida é importante para evitar que as empresas 
mineradoras percam prazos processuais junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), 
que podem tratar de questões diversas, inclusive multas e cobranças indevidas da 
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Porém, o prazo de 
suspensão de apenas 40 dias pode ser insuficiente, principalmente tendo em visto que 
todas as outras medidas têm sido pensadas com prazos de dois meses ou mais. 

22. Facilitar, antes do desembarque, o desembaraço de insumos e matérias-primas 
industriais importadas  

Situação: Depende de instrução normativa da Receita Federal do Brasil.  

Avaliação: Positiva. A medida deve contribuir para a manutenção da oferta de insumos e 
matérias-primas importantes para o funcionamento das indústrias, sobretudo aquelas que 
dependem de fornecedores estrangeiros, de forma a evitar a escassez de produtos aos 
consumidores.  

23. Apoio às empresas de aviação civil: suspensão temporária do pagamento das 
contribuições pagas nos aeroportos privatizados, ampliação do prazo de vencimento das 
tarifas de navegação aérea, estabelecimento de 12 meses para realizar reembolso aos 
passageiros e linha de crédito especial do BNDES 

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 925, de 18 de março de 2020, Decreto nº 10.284, 
de 20 de março de 2020 e anúncio do BNDES). 

Avaliação: Positiva. É um dos setores mais atingidos pela crise, até agora, e que necessita 
de muito capital para poder se manter em operação, dados os elevados custos envolvidos 
nas atividades de transporte aéreo. Além disso, é um setor estratégico para o País, por 
garantir a movimentação de mercadorias e passageiros.  

24. Ampliação do prazo de validade da Certidão Negativa de Débito (CND) de 60 para 180 
dias, prorrogável, em caso de calamidade pública, por mais 180 dias 

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, e Portaria Conjunta 
RFB/PGFN nº 555, 23 de março de 2020).  
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Avaliação: Positiva. A ampliação do prazo de validade da CND reduz a burocracia e diversos 
problemas enfrentados pelas empresas devido ao prazo extremamente curto, até então 
em vigor. Além disso, permite que empresas que tenham dificuldades 
momentâneas devido à crise não sejam privadas de fornecer bens e serviços ao Governo 
Federal.  

25. Aceitação de documentos digitais e novos procedimentos para atendimento remoto, pela 
Receita Federal do Brasil 

Situação: Em vigor (IN RFB nº 1.931, de 2 de abril de 2020).  

Avaliação: Positiva. A medida facilita a interlocução dos contribuintes com a RFB, neste 
momento de isolamento social por conta do coronavírus. 

26. Vedação do corte de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, para 
consumidores enquadrados nas atividades essenciais ou de baixa renda 

Situação: Em vigor (Resolução Normativa ANEEL nº 878, de 24 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva, com ressalvas. A medida garante que não faltará energia às empresas 
que não tiverem condição de pagar por esse consumo, o que evitará interrupções de 
operações essenciais por falta de energia. Contudo, a medida vai prejudicar as empresas 
fornecedoras de energia elétrica. 

27. Suspensão dos prazos processuais do IBAMA e ICMBio, por tempo indeterminado 

Situação: Em vigor (Portaria MMA/IBAMA nº 826, de 21 de março de 2020, e Portaria 
MM/ICMBio nº 226, de 21 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva. Permite a prorrogação automática de licenças e certidões ambientais, 
no âmbito federal, o que evita que algumas empresas tenham que comprometer suas 
atividades por falta desse tipo de documentação. 

28. Prorrogação dos prazos de validade dos certificados de verificação e estabelecimento de 
condições extraordinárias para os serviços regulamentados de avaliação da 
conformidade, ambas as medidas tomadas pelo INMETRO 

Situação: Em vigor (Portarias INMETRO nº 99 e nº 101, de 20 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva. A medida flexibiliza regras processuais para que as empresas possam 
seguir em conformidade com o INMETRO, mesmo diante das inúmeras dificuldades que 
elas têm enfrentado em suas rotinas, por conta das consequências da pandemia do 
coronavírus. Com isso, evita-se que algumas atividades sejam prejudicadas simplesmente 
por não conseguirem atender às regulamentações. 

29. Postergação de prazos e flexibilização de procedimentos de governança para sociedades 
anônimas (reuniões societárias), para apresentação de documentos contábeis e 
financeiros das companhias abertas e para regras de governança de fundos de 
investimento. 

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, e Deliberação 
ME/CVM nº 849, de 31 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva. A medida permite que as empresas tenham maior flexibilidade para 
cumprirem suas obrigações de governança e conformidade junto a órgãos reguladores, 



 

8 
 

como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), evitando, assim, eventuais impedimentos 
em suas atividades. 

30. Suspensão do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) e prorrogação da 
validade dos certificados do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 
RNTRC, ambos regulados pela ANTT. 

Situação: Em vigor (Resolução ANTT nº 5.876, de 20 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva. A medida contribui para que o transporte de cargas não seja 
prejudicado pelas intempéries da pandemia do coronavírus, evitando, assim, prejuízos 
ainda maiores às empresas e eventuais restrições de bens essenciais à população. 

 
Manutenção das empresas e dos empregos: relações de trabalho 
 
31. Flexibilização de regras trabalhistas relacionadas a teletrabalho, banco de horas, 

antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e 
antecipação de feriados, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde 
no trabalho, suspensão de prazos de defesa e recursos administrativos trabalhistas, 
prorrogação a critério do empregador de acordos e convenções coletivas, e fiscalização 
do trabalho orientadora 

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva. A flexibilização das normas trabalhistas é fundamental para que as 
empresas possam adaptar suas rotinas de operação diante da nova situação de crise, de 
forma a evitar demissões e preservar empregos, e reduzir insegurança jurídica.  

32. Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda: permissão para a 
redução temporária da jornada de trabalho, suspensão temporária do contrato de 
trabalho e concessão de benefício compensatório 

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 936, de 1 de abril de 2020).  

33. Custeio, pela Previdência Social, do salário dos empregados desde o primeiro dia de 
afastamento causado pela Covid-19 

Situação: Em vigor (Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020). 

Avaliação conjunta das medidas 32 e 33: Positivas. Segundo o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda, as empresas poderão reduzir os salários dos 
funcionários de forma proporcional à jornada de trabalho. Ficam permitidos cortes de 25%, 
50% ou 70%, por até 90 dias. Além disso, os empregadores poderão acordar, por meio de 
acordo individual, a suspensão temporária do contrato de trabalho, pelo prazo máximo de 
60 dias. Durante o período em que os trabalhadores tiverem redução de salários ou 
contratos suspensos, o Governo pagará a esses trabalhadores um benefício emergencial, 
calculado com base no valor mensal do seguro-desemprego a que cada trabalhador teria 
direito, variando conforme a redução da jornada de trabalho e o nível salarial do 
trabalhador.  

Além disso, as empresas poderão deduzir os salários pagos durante os primeiros 15 dias de 
afastamento provocados por Covid-19 das contribuições devidas à Previdência Social, 
tendo como limite por trabalhadores o teto do INSS. As medidas são fundamentais para 
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reduzir os custos das empresas, durante o período de baixa atividade produtiva e de forte 
queda em suas receitas, e, assim, garantir que sejam preservados os empregos. 

 

Manutenção das empresas e dos empregos: crédito 
 
34. Linha emergencial, de R$ 40 bilhões, para financiar dois meses de folha de pagamentos 

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 944, de 3 de abril de 2020).   

Avaliação: Positiva. A medida, anunciada pelo Banco Central, Caixa Econômica Federal e 
BNDES, cria uma linha especial para pagar o salário dos trabalhadores de empresas com 
faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões. O valor financiável por trabalhador 
vai até dois salários mínimos, com taxa de juros de 3,75% ao ano, prazo de pagamento de 
30 meses e seis meses de carência. O financiamento está condicionado à manutenção do 
emprego durante os dois meses do programa. Essa medida é fundamental, pois foca no 
subsídio ao capital de giro destinado ao pagamento de salários. Isso ajudará as empresas 
de pequeno e médio portes a evitar demissões durante este momento de crise. 

35. Ampliação do crédito de R$ 5 bilhões do PROGER/FAT para Micro 
e Pequenas Empresas com a criação da linha Proger Urbano Capital de Giro  

Situação: Em vigor (Resolução Conselho Deliberativo do FAT nº 850, de 18 de março de 
2020).  

36. Ampliação da linha BNDES Crédito Pequenas Empresas em R$ 5 bilhões para o 
financiamento de capital de giro 

Situação: Em vigor (Anunciado pelo BNDES). 

Avaliação conjunta das medidas 35 e 36: Positivas, com ressalvas no que se refere ao 
Proger Urbano Capital de Giro. As medidas vão na direção correta de ampliar o crédito para 
capital de giro das MPEs e de médias empresas. Esse crédito é fundamental para que essas 
empresas possam ter recursos suficientes para amenizar a queda no faturamento por conta 
dos efeitos econômicos do combate ao novo coronavírus e, com isso, honrar compromissos 
como, por exemplo, pagar seus fornecedores e seus funcionários.  

A linha Proger Urbano Capital de Giro, contudo, prevê uma taxa de juros alta considerando 
as dificuldades da crise atual (TLP + 12%) e excluiu a possibilidade de utilização de fundo 
garantidor, o que dificulta o acesso para o segmento de MPEs. Além disso, deve-se registrar 
a dificuldade que as empresas têm encontrado para acessar o crédito da linha Proger, já 
que os agentes financeiros não estão totalmente preparados para efetivar/operacionalizar 
os empréstimos.  

Quanto à linha de crédito do BNDES, deve-se registrar que o Banco Central (Resolução nº 
4792/20) concedeu autorização exclusiva ao BNDES para repassar recursos às fintechs 
autorizadas como Sociedade de Crédito Direto. Com isso, a partir de maio, as fintechs 
cadastradas na plataforma online de solicitação de crédito do BNDES, o Canal MPME, 
passarão a operar com recursos do banco de fomento. A medida visa ampliar a inclusão 
financeira via desconcentração bancária. 

37. Suspensão de pagamentos de financiamentos do BNDES feitos por operações diretas e 
indiretas.  
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Situação: Em vigor (Anunciado pelo BNDES).  

Avaliação: Positiva. A medida é muito importante para amenizar a situação financeira 
adversa das empresas, que tende a se intensificar nos próximos meses, dadas as restrições 
de demanda e oferta impostas pelas medidas de combate a Covid-19. A interrupção dos 
pagamentos ao BNDES vai liberar recursos que poderão ser usados como capital de giro 
pelas empresas, o que deve evitar demissões e inadimplência com fornecedores.  

38. Ampliação do crédito do Banco do Brasil (R$ 100 bilhões) e da Caixa Econômica Federal 
(R$ 106 bilhões) a empresas e famílias, com redução das taxas de juros 

Situação: Em vigor (Anunciado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal).  

39. Suspensão do pagamento de dívidas com a Caixa Econômica Federal, por 90 dias, e com 
o Banco do Brasil, por 60 dias 

Situação: Em vigor (Anunciado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil).  

Avaliação conjunta das medidas 38 e 39: Positivas. As medidas contribuem para dar alívio 
financeiro às empresas, de forma a evitar falências e demissões, e também dá suporte às 
famílias para superarem o momento de crise.  

40. Redução da taxa básica de juros, Selic, de 4,25% para 3,75%  

Situação: Em vigor (Decisão anunciada pelo COPOM, em 18 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva, com ressalvas. A medida contribui para dar alívio financeiro às 
empresas, pois a redução da Selic deve tornar os empréstimos mais baratos. Com isso, as 
empresas terão melhores condições de manter seus empregados. Contudo, a gravidade da 
situação requer uma redução ainda mais significativa, inclusive porque o comportamento 
benigno da inflação permite tal movimento.  

41. Redução das alíquotas dos compulsórios sobre depósitos a prazo (de 25% para 17%)  

Situação: Em vigor (Circular n° 3.993, de 23 de março de 2020, do Banco Central do Brasil).  

Avaliação: Positiva. A redução adicional da alíquota representa uma liberação de R$ 68 
bilhões, segundo o Banco Central, o que aumenta a liquidez no mercado financeiro e a 
disponibilidade de crédito para as empresas. O Banco Central sinalizou que cortes 
adicionais estão sendo estudados. 

42. Isenção, por três meses, do IOF incidente sobre empréstimos 

Situação: Em vigor (Decreto n° 10.305, de 1 abril de 2020).  

Avaliação: Positiva. A isenção temporária do IOF vai reduzir o custo do crédito, de forma a 
facilitar o seu acesso para empresas e famílias que precisam de apoio financeiro para poder 
honrar seus compromissos e superar a crise. 

43. Flexibilização de regras das Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)  

Situação: Em vigor (Resolução n° 4.787, de 23 de março de 2020, do Banco Central do 
Brasil).  

Avaliação: Positiva. A medida facilita a concessão de crédito ao agronegócio e fortalece 
liquidez dos bancos. Segundo o Banco Central, o potencial de crédito adicional ao 
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agronegócio é de R$ 6,3 bilhões e o potencial de liquidez adicional aos bancos é de R$ 2,2 
bilhões.   

44. Aperfeiçoamentos nas regras do Indicador de Liquidez de Curto Prazo (LCP)  

Situação: Em vigor (Circular nº 3.986, de 20 de fevereiro de 2020, do Banco Central do 
Brasil).  

45. Realização de operações compromissadas em dólar 

Situação: Em vigor (Circular nº 3.990, DE 18 de março de 2020, do Banco Central do Brasil)  

46. Novo Depósito a Prazo com Garantias Especiais (NDPGE)  

Situação: Em vigor (Resoluções n° 4.785, de 23 de março de 2020, e nº 4.799, 6 de abril de 
2020, do Banco Central do Brasil).  

47. Concessão de empréstimos para bancos garantidos em debêntures 

Situação: Em vigor (Resolução n° 4.786, de 23 de março de 2020, do Banco Central do 
Brasil).  

48. Ampliação do limite de recompra e redução do prazo de vencimento de Letras 
Financeiras  

Situação: Em vigor (Resolução n° 4.788, de 23 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, 
e Medida Provisória nº 930, de 30 de março de 2020).  

49. Redução do Adicional de Conservação de Capital Principal (ACPConservação) de 
2,5% para 1,25% pelo prazo de um ano  

Situação: Em vigor (Resolução nº 4.783, de 16 de março de 2020, do Banco Central do 
Brasil).  

50. Isenção tributária em operações de proteção de investimentos no exterior 

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 930, de 30 de março de 2020).  

51. Operações compromissadas com lastro em Títulos Públicos Federais (TPF)  

Situação: Em estudo. Depende de regulamentação do Banco Central.  

52. Redução do spread do nivelamento de liquidez   

Situação: Em estudo. Depende de regulamentação do Banco Central.  

53. Empréstimo com lastro em Letras Financeiras (LF) garantidas por operações de crédito  

Situação: Em vigor (Resolução n° 4.795, de 2 de abril de 2020, e Circular nº 3.996, de 6 de 
abril de 2020, do Banco Central do Brasil).  

Avaliação conjunta das medidas 44 a 53: Positivas, com ressalvas. As medidas anunciadas 
pelo Banco Central têm o objetivo de aumentar a disponibilidade de recursos financeiros 
aos bancos a fim de viabilizar a ampliação das concessões de crédito às empresas ao menor 
custo possível.  

Todavia, esse aumento de liquidez não se traduz necessariamente em crescimento das 
operações de crédito. O incentivo e as orientações de direcionamento desses recursos por 
parte do Banco Central e o fortalecimento de sistemas de garantia de crédito a fim de 
reduzir a percepção de risco dos bancos são necessárias para que essa ampliação de 
liquidez – estimada em 1,2 trilhão – alcance o seu objetivo. 
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54. Criação de linha de crédito especial com recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento 

Situação: Em vigor (Resolução n° 4.798, de 6 de abril de 2020, Banco Central do Brasil). 

Avaliação: Positiva. A medida instituiu linha de crédito especial, estimada em R$ 6 bilhões, 
para MPEs com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do 
Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO) para capital de giro isolado e capital de giro 
associado à investimento, à taxa de 2,5% ao ano, com carência até 31 de dezembro de 2020.  
A Resolução também suspende, por até 12 meses, o pagamento de parcelas de 
financiamentos vencidos ou que vencerão até 31 de dezembro de 2020. 

55. Simplificação das exigências para contratação de crédito e dispensa de Certidão Negativa 
de Débitos (CND) para renegociação de crédito  

Situação: Em vigor (Resoluções CMN/BCB nº 4.782 e nº 4.783, de 16 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva. A medida é importante neste momento de crise para facilitar o acesso 
ao crédito e aumentar a sua oferta, inclusive entre as empresas e famílias inadimplentes. 
Os empréstimos representam importante instrumento para amenizar a falta de recursos 
causada pelos efeitos do combate à Covid-19, evitando a falência de empresas e a 
vulnerabilidade das famílias.  

56. Dispensa do aumento de provisionamento, por parte das instituições financeiras no caso 
de repactuação de dívidas 

Situação: Em vigor (Resolução nº 4.782, de 16 de março de 2020, do Banco Central do 
Brasil).  

Avaliação: Positiva. A medida dispensa os bancos e as cooperativas de aumentarem o 
provisionamento no caso de repactuação de seus empréstimos pelo prazo de 180 dias. A 
medida favorece a rolagem das dívidas de empresas industriais no momento de forte 
impacto no fluxo de caixa pela crise causada pela Covid-19. 

 
Fortalecimento do Sistema de Saúde 
 
57. Crédito da Caixa Econômica Federal às Santa Casas (R$ 5 bilhões) 

Situação: Em vigor (Anunciado pela Caixa Econômica Federal).  

Avaliação: Positiva. Contribuirá para reforçar os serviços hospitalares, que estão sendo 
mais demandados pela população neste momento, por conta pandemia do coronavírus. 

58. Linha de crédito, de R$ 2 bilhões, e refinanciamento, de R$ 30 bilhões, para as empresas 
do setor de saúde, pelo BNDES 

Situação: Em vigor (Anunciado pelo BNDES).  

Avaliação: Positiva. Ajudará empresas da área da saúde no atendimento das novas 
demandas impostas pela pandemia do coronavírus, com foco no aumento do número de 
leitos de UTI e na fabricação de equipamentos médico-hospitalares, sobretudo 
respiradores.  
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59. Orçamento extra para a aquisição de equipamentos e insumos hospitalares (R$ 
5,1 bilhões)  

Situação: Em vigor (Medida Provisória nº 924, de 13 de março de 2020).  

60. Adiamento do CENSO 2020 para 2021, com recursos destinados ao Ministério da Saúde 
(R$ 2,3 bilhões)  

Situação: Depende de aprovação de Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) ou de 
medida provisória que abra crédito suplementar para o Ministério da Saúde.  

61. Destinação do saldo do fundo do DPVAT para o SUS (R$ 4,5 bilhões)  

Situação: Depende de aprovação de projeto de lei ou medida provisória.  

Avaliação conjunta das medidas 59 a 61: Positivas. Diante da situação fiscal adversa e da 
necessidade de gastos adicionais devido às ações de combate ao novo coronavírus, a 
abertura de créditos suplementares e o redirecionamento dos recursos do DPVAT e do 
CENSO para a área de saúde são medidas adequadas. Além disso, o adiamento do CENSO 
evita o contato entre os pesquisadores e a população, o que ajuda no controle da epidemia 
de Covid-19. C 

62. Redução a zero das alíquotas de importação para produtos de uso médico hospitalar 
(até 30 de setembro de 2020)  

Situação: Em vigor (Resolução Camex nº 17, de 17 de março de 2020 e Decreto nº 10.291, 
de 24 de março de 2020).  

63. Desoneração temporária de IPI para bens produzidos internamente e bens 
importados necessários ao combate do novo coronavírus  

Situação: Em vigor (Decreto nº 10.285, de 20 de março de 2020).  

64. Dar preferência tarifária a produtos de uso médico-hospitalar  

Situação: Depende de aprovação da Camex.  

65. Priorizar desembaraço aduaneiro de produtos de uso médico hospitalar  

Situação: Em vigor (IN RFB nº 1.927, de 17 de março de 2020).  

66. Controle de exportação para evitar o desabastecimento de produtos de combate ao novo 
coronavírus  

Situação: Em vigor (Portaria SECEX nº 16, de 18 de março de 2020).  

Avaliação conjunta das medidas 62 a 66: Positivas. As medidas contribuirão para reduzir 
custos e garantir a manutenção da oferta de bens de uso no campo da saúde pública, que 
são essenciais ao combate da Covid-19. Porém, é preciso que as alterações das alíquotas 
do imposto de importação sejam feitas de acordo com as normas do Mercosul para 
situações de desabastecimento. 

67. Definição de critérios e procedimentos extraordinários temporários para tratamento de 
petições de registro de medicamentos, produtos biológicos e produtos para diagnóstico 
in vitro e mudança pós-registro de medicamentos e produtos biológicos 

Situação: Em vigor (RDC Anvisa nº 348, de 17 de março de 2020).  
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Avaliação: Positiva. Permite maior agilidade e flexibilidade para que a indústria 
farmacêutica consiga atender à demanda emergencial causada pela pandemia do novo 
coronavírus. 

68. Suspensão da compulsoriedade da certificação de suprimentos médico hospitalares pelo 
INMETRO 

Situação: Em vigor (Portaria INMETRO nº 102, de 20 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva. A medida agiliza o processo de introdução de novos produtos médico-
hospitalares que podem ser usados na prevenção ou no combate do coronavírus. 

69. Adiamento do reajuste no preço de medicamentos, por 60 dias 

Situação: Em vigor (Medida Provisória 933, de 31 de março de 2020).  

Avaliação: Positiva, com ressalva. Segundo o setor farmacêutico, os preços dos insumos 
usados na produção de medicamentos subiram expressivamente nos últimos meses, 
sobretudo aqueles com origem na China e Índia, o que tem pressionado os custos das 
empresas farmacêuticas brasileiras. Ainda assim, o setor entende que o momento é crítico 
para toda a sociedade e que a medida de adiamento do reajuste contribuíra para a 
acessibilidade dos medicamentos. Contudo, o setor ressalta que o mais adequado seria 
restringir essa medida de adiamento apenas aos medicamentos usados no combate e na 
prevenção do coronavírus. 

70. Pacote do Governo Federal para fortalecer os Estados e Municípios (R$ 85,8 bilhões): 
transferência para saúde, recomposição do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), orçamento para assistência social, 
suspensão de dívidas dos estados com a União, renegociação com bancos públicos e 
operações de crédito 

Situação: Anunciada pelo Governo Federal. Parcialmente em vigor (MP 938 e MP 939, de 2 
de abril de 2020). Algumas partes do pacote ainda dependem de aprovação de outros atos 
normativos. 

Avaliação: Positiva. A medida irá viabilizar o socorro financeiro da União a Estados e 
Municípios, liberando recursos para os entes subnacionais fortalecerem seus sistemas de 
saúde pública e assistirem à população mais carente, que está mais sujeita aos efeitos da 
crise do coronavírus. 

 


