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Sebrae e Caixa vão ampliar o acesso
de pequenos negócios a crédito

Conheça a parceria

Uma das maiores dificuldades dos empreendedores é ter acesso a crédito para 
enfrentar os problemas causados pela pandemia do novo coronavírus. Desde o 
começo da crise, 60% dos donos de pequenos negócios tiveram o pedido de 
crédito negado nos bancos. A principal barreira são as garantias solicitadas pelas 
instituições financeiras para concessão do empréstimo.

Em busca de soluções para esse obstáculo, o Sebrae e a Caixa assinaram um 
acordo para facilitar o acesso dos empreendedores a financiamento de capital de 
giro. O acordo é um desdobramento da Medida Provisória 932 que estabeleceu, por 
um período de três meses, que 50% da arrecadação do Sebrae será destinada a 
fortalecer o Fampe e permitir um aumento nas operações de crédito com taxas 
mais baixas, maior prazo e melhor período de carência. 

A expectativa do Sebrae é que esta operação de socorro aos pequenos negócios na 
crise do coronavírus (no contexto na MP) começará com R$ 500 milhões para o 
Fampe em garantias, o que permitirá a concessão de aproximadamente R$ 6 
bilhões (podendo chegar a R$ 7 bilhões) em negócios.

A medida faz parte do conjunto de iniciativas que vem sendo implementado pelo 
Governo Federal e o Sebrae para reduzir o impacto provocado pela crise do 
coronavírus sobre os pequenos negócios no Brasil.



Quem pode acessar a linha de financiamento?
A linha está disponível para empreendimentos dos setores de indústria (inclusive 
agroindustriais), comércio e serviços, dos seguintes portes:

 Microempreendedores individuais
 Microempresas
 Empresas de pequeno porte
 
Como o Sebrae vai ajudar o dono de pequeno negócio?
Se um dos maiores obstáculos para os pequenos negócios no acesso ao crédito é a 
exigência de garantias feita pelas instituições financeiras, o Fampe funciona como um 
salvo-conduto, permitindo a esses empreendimentos obter recursos para capital de giro, 
tão necessários para atravessar a crise, manter os empregos e garantir a sobrevivência 
no mercado.

Além de entrar com recursos para alavancar o volume de operações de crédito, o grande 
diferencial do Fampe é que o Sebrae vai acompanhar os donos de micro e pequenas 
empresas que precisarem dos empréstimos. A instituição vai colocar à disposição dos 
empresários todos os produtos e serviços da entidade, entre cursos, consultorias e 
capacitações.

O que é o Fampe?
O fundo concede aval financeiro complementar aos pequenos negócios. Quando um 
empreendimento não tem todas as garantias necessárias para conseguir um 
financiamento, é o Fampe que as complementa. O fundo está disponível para MEI, 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Crédito Assistido

Fase 1 - Pré-Empréstimo: Sebrae apoia o empresário com um vídeo tutorial e conteúdos 
para calcular a real necessidade de capital de giro e avaliar sua capacidade de 
pagamento das futuras prestações. Além disso, o dono do pequeno negócio poderá tirar 
dúvidas e obter orientação técnica online no canal FALE COM O SEBRAE. 

Fase 2 - Empresa: após obter o empréstimo, o empreendedor receberá um comunicado 
do Sebrae com informações e dicas importantes para manter a saúde completa da 
empresa. Será criada uma trilha customizada com indicação de soluções gratuitas para 
cada cliente, assim que obtiverem o crédito.

Fase 3 -  Sinais de Inadimplência: o Sebrae também tem solução para clientes que 
começarem a ter dificuldade de honrar as parcelas acordadas com a oferta de uma 
consultoria online de recuperação empresarial e de renegociação de dívida.
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