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Importante!

“A Siemens atentou-se para assegurar que as informações contidas neste material (de caráter 
meramente informativo) fossem atualizadas e precisas. No entanto, a Siemens não garante ou aceita 

nenhuma responsabilidade pela adequação, precisão ou obtenção de qualquer benefício contido no conteúdo 
apresentado. As informações aqui contidas podem sofrer modificações ou suspensões ou serem canceladas, 
sem aviso prévio. A Siemens não assume ou assumirá qualquer responsabilidade por quaisquer danos que 

ocorram por mudanças no conteúdo deste material informativo ou de qualquer forma relacionada ao conteúdo 
do presente material.”

Abril 2020
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COVID-19 e seus efeitos na economia

Objetivos

• Não é preciso comentar muito que estamos enfrentando uma severa situação 
de saúde emergencial que está impactando tudo e a todos. 

• Os efeitos da pandemia são sentidos na disrupção das cadeias de suprimentos, 
quebras das demandas, na incerteza de investimentos etc. Isso causa como 
uma das consequências, a falta de liquidez. Ou seja a falta de dinheiro, 
principalmente para as empresas.

• Portanto, os bancos e outras instituições financeiras tem um papel fundamental 
e preponderante nestes dias. É muito importante que eles mantenham o fluxo 
de crédito para que não haja uma total paralização da economia. 

• O objetivo desta apresentação é expor as ações e os comportamentos dos 
bancos, destacando os principais bancos oficiais na liberação do dinheiro para 
manter estes fluxos.

Abril 2020
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COVID-19 e seus efeitos na economia

Objetivos

• Em conversa com grandes bancos comerciais, têm sido dito que grandes 
corporações estão captando muitos recursos para terem caixa para os 
próximos meses. Empresas que raramente captavam, adotaram hoje uma 
posição defensiva de liquidez. 

• A consequência disso faz com que empresas médias e pequenas percam 
espaço na briga por estes recursos e precisam do apoio do governo.

• Bancos oficiais como o BNDES, Desenvolve-SP, BNB – Banco do Nordeste, 
Bancos Regionais, entre outros, estão oferecendo linhas específicas para 
enfrentar esta fase. 

Abril 2020
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Apoio do BNDES
Programas para a Covid-19 

• O Banco criou os seguintes programas e ações específicas para este período.

 Programa Emergencial de Suporte a Empregos

 Linha Emergencial ao Setor de Saúde

 Capital de Giro. O programa já existia. Foi reforçado com mais recursos 
neste período da Covid-19.

 Suspensão de pagamentos - medida emergencial

• O Banco anunciou mais de BRL 55 Bi a serem aplicados para enfretamento 
da crise.

Parte destes 
recursos terão 

efeitos indiretos, 
como aumento de 
fundos para outros 

programas do 
governo.

Abril 2020
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Apoio do BNDES
Covid-19 

Programa
Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos

Programa 
Emergencial ao 
Sistema de Saúde

Capital de Giro
Suspensão de 
Pagamentos

Requisitos BRL0’360 < Faturamento/ano < 
BRL10’0 

Investimento em Leito 
Hospitalar

Faturamento anual/ano < 
BRL300’0

Deve possuir alguma operação 
de financiamento contratada 
em andamento.

Prazo do Financiamento Até 30 meses Até 60 meses Até 60 meses

Custo 3,75% a.a - fixo
Até 10,2% a.a. variável (base 
IPCA)

Depende do agente financeiro 
e do setor.
[9,25 – 18,98]% a.a. (*)

Condições
Financiamento de 2 meses da 
folha de pagamento, até 2 salários 
mínimos/empregado.

Para aquisição de 
equipamentos, peças, 
componentes e produtos 
críticos para saúde.

Não há restrições de 
aplicação.

As parcelas suspensas serão 
transferidas para o final do 
contrato.

Carência 6 meses 3 a 24 meses Até 2 anos
Suspensão por até 6 meses de 
juros e principal.

Valor Mínimo/máximo
Mínimo BRL 10’0 por grupo 
econômico

Máximo de BRL 70’0 por grupo 
econômico.

Contra Partida Manutenção do emprego Não é aplicável para empresas 
que tenha sofrido alguma 
sansão do BNDES, seja por 
“compliance”, inadimplência, 
ou afete a imagem do banco

Vigência 2 meses 30/09/2020 30/09/2020

Garantias
Livre negociação e para complementar a garantia o cliente pode utilizar o BNDES FGI – Fundo 
garantidor.

Abril 2020
Fonte: BNDES – 09/Abril/2020
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Apoio do BNDES
Como Solicitar? 

• Não é preciso comentar muito que estamos enfrentando uma severa situação 
de saúde emergencial que está impactando tudo e a todos. 

• Procure por um agente financeiro credenciado no BNDES – No site do banco 
há uma lista de agentes credenciados.

• Se for um PME, pode acessar os programas por meio do canal disponibilizado 
no portal do banco. WWW.BNDES.GOV.BR. Há um passo a passo que 
direciona para os bancos localizados na região da empresa que fariam a 
conclusão do financiamento.

Nota: os agentes financeiros mais ativos no Estado de São Paulo, é a Desenvolve – SP  e o Banco 
Bradesco. O Bradesco também se configura como o banco mais atuante nos demais estados.

Abril 2020
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Apoio da Desenvolve - SP

• O que é a Desenvolve SP: É um banco público de desenvolvimento, similar ao 
BNDES, que pertence ao governo do Estado de São Paulo e atua como financiadora 
para empresas paulistas. Um pouco de história: é sucessora do antigo Nossa Caixa -
Nosso Banco, fechado por problemas de equilíbrio econômico.

• Foco: apoia o desenvolvimento das pequenas e médias empresas paulistas, oferendo 
linhas de prazos longos e taxas de juros mais competitivas. 

• Programa: Enfrentamento Coronavírus - 3 programas novos

 Crédito Digital - BNDES Pequenas Empresas (repasse do programa oficial -
BNDES)

 Crédito Digital - Giro Rápido

 Crédito Digital - Audiovisual, Economia Criativa, Turismo e Comércio

Programa 
com 

funding
próprio do 

banco

Abril 2020

Um dos setores mais 
afetados no estado
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Apoio da Desenvolve–SP
Três programas para a covid 19

Programa Crédito Digital - Giro Rápido
Crédito Digital - Audiovisual, 
Economia Criativa, Turismo 
e Comércio

Crédito Digital - BNDES 
Pequenas Empresas *

Requisitos

Empresas sediadas no Estado de São Paulo. Não possuir pendências no CADIN Estadual. Apresentar a CND – Certidão Negativa 
de Débitos Federais. Pelo menos 1 ano de existência. Não ter pendência financeira no Serasa.

BRL0’081 < Faturamento/ano < BRL10’0 BRL0’081 < Faturamento/ano < BRL10’0 Faturamento anual/ano < BRL10’0

Prazo do Financiamento Até 42 meses Até 60 meses Até 42 meses

Custo 1,2% a.m. => 15.39% a.a. 1,2% a.m. => 15.39% a.a.
Depende do setor e pode ser operação 
pós fixada, com base IPCA..
[12,06 – 13,32]% a.a.

Condições

Para recomposição de estoques, compra 
de insumos e matéria-prima, 
necessidades para atividades do dia a 
dia da empresa.

Investimento que aumente a 
competitividade e a criação de emprego 
e renda das empresas dos setores 
Audiovisual, Economia Criativa, Turístico 
e Comércio.

Não há restrições de aplicação; 
necessidades para atender o dia a dia 
da empresa.

Carência 9 meses 12 meses 9 meses

Valor Mínimo/máximo Máximo: até BRL 3’750 Máximo: até BRL 3’750 Até BRL 3’750.

Garantias FGI – Fundo Garantidor de Investimentos – Crédito Livre ou FDA (Fundo de Aval do Estado) e aval dos sócios proprietários.

Fonte: Desenvolve - SP – 09/Abril/2020Abril 2020

(*) – o mesmo programa do BNDES, aqui a Desenvolve-SP atua como agente repassador. É um exemplo de como cada banco agente pode adotar seus parâmetros no que 
tange aos limites de cobertura. No caso, a Desenvolve-SP quer apenas pequenas empresas com faturamento de até  BRL10 milhões. Para o BNDES, empresas com 
faturamento de até BRL 300’0 são aceitas. 
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Apoio Desenvolve - SP 
Como Solicitar? 

Abril 2020
Fonte: Desenvolve - SP – 09/Abril/2020
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Apoio do Banco do Nordeste - BNB

• Banco do Nordeste do Brasil é um banco público de desenvolvimento regional para 
investimento, incentivos, e benefícios a serem aplicados na região Nordeste e parte de Minas 
Gerais (Vale do Jequitinhonha).

• Diferencial: diferente do BNDES, este banco regional mantém a política de juros subsidiados 
com base na TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo, que foi adotada pelo BNDES por muitos 
anos). Sumarizando, taxa de juros de longo prazo mais competitivas na moeda brasileira – o 
Real. Utiliza fundo constitucional, com base no orçamento do tesouro.

• Programa: Coronavírus

 Renegociação das dívidas das PMEs.

 Agronegócio – Repactuação Emergencial

Abril 2020
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Apoio do Banco do Nordeste – BNB
Tabela recebida em Abril/2020 (1/2)

Setor Rural tem taxas 
melhores. Estas são 

para produção ou 
serviços.

Existem regiões 
que possuem mais 

incentivos.

Abril 2020

Bens de Capital, 
equipamentos 
precisam estar 

enquadradas nos 
critérios de índice de 

nacionalização do 
BNDES.

Fonte: BNB – 09/Abril/2020
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Apoio do Banco do Nordeste – BNB
Tabela recebida em Abril/2020 (2/2)

Estimativa~ 3,98% 
a.a. com base no 
IPCA (acumulado 

12 meses) do 
relatório Focus de 

27/03/2020

Abril 2020

Fonte: BNB – 09/Abril/2020
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Apoio do Banco do Nordeste – BNB
Como Solicitar?

• Transcrição de um trecho do banco para o primeiro passo: 

 “O Banco do Nordeste torna disponível para seus clientes o aplicativo Solicitação de Crédito, 
uma nova solução que dispensa a utilização do antigo Formulário-Padrão (planilha eletrônica), 
proporcionando maior facilidade, agilidade e comodidade na sua intenção de financiamento 
para vários itens. Você não precisa se deslocar para sua agência para caracterizar a sua 
pretensão de crédito. Pela internet, preenchendo a Solicitação de Crédito, em instantes a sua 
agência toma conhecimento de seu pleito. Você conhecerá de imediato os documentos que 
deverá apresentar posteriormente ao seu gerente para a formalização do crédito.”

• Os procedimentos seguintes são documentais, os quais devem ser apresentados 
para o gerente da localidade em que se encontra a empresa.

• Apesar de taxas muito atrativas, o processo de obtenção do financiamento no 
BNB costuma ser moroso.

• Apesar da burocracia, o BNB tem sido o principal financiador da região tendo um 
orçamento aprovado de mais de BRL 30 bi para o ano de 2020; metade do 
desembolso do BNDES em todo o ano de 2019.

Abril 2020
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Demais Bancos de Desenvolvimento que
têm atuação de relevância no mercado

Vale a pena mencionar o 
BDMG, Banco de 
Desenvolvimento de 
Minas Gerais e o BRDE 
– Banco Regional do 
Extremo Sul que atua 
nos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

São também agentes 
repassadores do 
BNDES para empresas 
localizadas em seus 
respectivos estados.

Semelhantes aos demais 
bancos de 
desenvolvimento, estão 
dando atenção para a crise 
da Covid-19 por meio dos 
instrumentos de carência 
dos pagamentos e 
oferecendo linhas de capital 
de giro emergenciais, 
principalmente para as 
PMEs.

Vale a pena mencionar o 
BDMG, Banco de 
Desenvolvimento de 
Minas Gerais e o BRDE 
– Banco Regional do 
Extremo Sul que atua 
nos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

Abril 2020
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BDMG e BRDE

Programa
BDMG – Capital de Giro (BDMG 
Solidário)

BRDE – Capital de Giro (Recupera Sul)

Para MPEs Faturamento/ano < BRL 4’8 Paraná: Atende Micros, Pequenas e Médias Empresas de todos os setores. E 
Grandes empresas do comércio e serviço.
Santa Catarina: Micro, pequenas e médias empresas
Rio Grande do Sul: empresas de qualquer porte que necessita de recursos

Prazo do Financiamento Até 48 meses (carência inclusa)
Paraná: Até 60 meses (carência inclusa)
Santa Catarina: Até 48 meses (carência inclusa)
Rio Grande do Sul: de acordo com a análise da requisição

Custo 10,43% a.a.
Paraná: a partir de 6,80% a.a.
Santa Catarina: a partindo de 9,25% a.a.
Rio Grande do Sul: negociada caso a caso.

Condições
Para pagamento de salários, Organização de Fluxo 
de caixa, Reforço de estoques, quitação de multas 
e outras dívidas etc.

Para atendimento de empresas que necessitem de recursos para as operações 
necessárias, visando a manutenção do emprego e funcionamento.

Carência 6 meses
Paraná: Até 24 meses
Santa Catarina: até 18 meses
Rio Grande do Sul: negociada caso a caso.

Valor Mínimo/máximo
Máximo: até BRL 100 mil. Para valores maiores 
muda de programa e os custos sobem para 
12,42% a.a.

Paraná: Máximo de BRL 1’5 (Grandes Empresas) Máximo de BRL 0’200 (PMEs) 
Santa Catarina: Até BRL 0’200 (PMEs)

Documentação
A medida que preenche a solicitação no portal do 
banco, os documentos serão exigidos.

Garantias
Santa Catarina: até BRL 0’080 – sem garantia real, somente fundo de aval.
Rio Grande do Sul: até BRL 0’080, sem necessidade garantia real, apenas fundo de 
aval

Abril 2020
Fonte: BDMG – 09/Abril/2020 – 16 hrs

Fonte: BRDE – 09/Abril/2020 – 20 hrs
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Outras iniciativas com aporte de 
recursos para combater a Covid-19

• Neste grupo se enquadram ações de fomento para atendimento a pesquisas e estudos - podendo 

ser de fundo perdido - que visam catalisar ações para combater o novo coronavírus.

• Têm efeito no longo prazo e a efetiva aplicação do financiamento não acontece na mesma 

velocidade que um financiamento de projeto normal. 

• Devido ao fato de alguns editais preconizarem, indiretamente, a aplicação de soluções da indústria 

4.0, nanotecnologia, materiais avançados etc., estes financiamentos podem ser oportunidades para 

a Siemens, como provedora de equipamentos e soluções tecnológicas. Mas não ocorrerão de 

imediato.  

Abril 2020
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Investimentos em inovação e tecnologia 
exemplos de programas lançados

Programa
Fundação de Apoio à pesquisa do 
Distrito Federal (FAPDF) e Finatec

MCTIC – Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações. Chamamento Público

MCTIC – Ministério da Ciência, 
Tecnologia, ... E Ministério da Saúde 
(MS)

Modalidade Convênio de Cooperação técnico Científica Chamada Pública Chamada Pública

Valor aprovado BRL 30’0 BRL 5’0 BRL 50’0

Apoio
Para empresas que executem e desenvolvam 
projetos e ações de pesquisa.

Para empresas de todos os portes, inclusive star-
ups, preferencialmente em parcerias com centros 
de pesquisa e universidades.

Pesquisas para enfrentamento da COVID-19, suas 
consequências e outras síndromes respiratórias 
agudas graves.

Objetivo 1
Criar produtos e serviços que auxiliem o combate 
ao novo coronavirus.

Aumento da produção de EPI (Equipamentos de 
Proteção Individual) e EPCs (Equipamentos de 
Proteção Coletivos) para os profissionais da saúde 
que combatem o Novo Coronavirus.

Para os seguintes Temas ou Linhas de pesquisa: 

Objetivo 2

Desenvolver solução digital para diagnóstico, 
tratamento e prevenção da infecção. Dar para a 
secretaria informações que permitam uma ação 
planejada (BRL 5´0)

Soluções que aumentem a produtividade para a 
produção destes equipamentos.

1.Tratamento
2. Vacinas
3. Diagnóstico – para aprimoramento dos testes.
4. Patôgenese e História Natural da Saúde
5. Carga da doença – efeitos dos custos da doença 
e os efeitos na produtividade.

Objetivo 3
Fomentar a capacidade produtiva da solução 
desenvolvida (produtos) nos objetivos anteriores.

6. Atenção à saúde. Acesso dos usuários ao 
sistema de saúde (público e privado)
7. Prevenção e controle –

Observações
Aplicações de conceitos da Indústria 4.0, materiais 
avançados, nanotecnologia.

As pesquisas contratadas por essa chamada 
pública destinam-se a fornecer novas evidências e
subsídios ao enfrentamento da pandemia da 
COVID-19 e são de relevância para tomada de
decisões e também para a gestão em saúde.

Abril 2020
Fonte: .fap.df.gov.br; 09/04/2020; MCTIT
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Conclusão

As soluções foram propostas com ofertas de linhas de crédito provenientes de bancos 
governamentais, principalmente.

Os custos podem não ser tão atrativos quando comparados com outros países, mas é bom pensar 
que há um ano, eles eram muito mais caros e reduziram devido à queda da Selic e à Covid-19.

O desafio é fazer com que estes recursos cheguem para as empresas PMEs.
Hoje, devido às plataformas digitais, o processo foi facilitado. É preciso persistência e disciplina.

 Isto é possível, pois quando a diferença de juros entre o BNDES e mercado era grande, as empresas 
aprenderam a serem mais organizadas na documentação. Essa crise dará um pequeno afrouxamento, 
ainda assim será preciso um pouco de esforço.

É importante pensar que o sistema financeiro trabalha visando a não quebrar: o dinheiro que vai tem 
que voltar, pois, do contrário a falência de um banco pode destruir todo o sistema.

E as empresas não financeiras precisam sobreviver, portanto a ordem para todos é:
Serenidade e Disciplina.

Abril 2020
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Siemens 
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