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Nota: dados de  29.04.2020

Brasília, 22 de junho de 2020 

Esse documento apresenta o status das
contribuições enviadas pelos representantes do
setor produtivo brasileiro ao Ministério da
Economia, com o objetivo de minimizar os
impactos econômicos resultantes da pandemia
da COVID-19.

Também são apresentadas todas as ações que o
Governo Federal já implementou em favor do
setor produtivo brasileiro.

Pleitos cedidos pelas instituições representativas do setor produtivo. Pleitos inconclusivos foram excluídos da análise
Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020



CAPÍTULO 1 

GESTÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS DO
SETOR PRODUTIVO

Pleitos cedidos pelas instituições representativas do setor produtivo. Pleitos inconclusivos foram excluídos da análise
Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020
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Contribuições do Setor Produtivo

Contribuições Homogeneizadas por Natureza

Nível de Implementação das contribuiçõesO Ministério da 
Economia recebeu 
2.886 contribuições 
do setor produtivo.

Das 2.886
contribuições, 1.348
foram implementadas 
totalmente ou 
parcialmente em um 
período de 109 dias 
pelo Governo Federal.

As 2.886
contribuições foram 
organizadas em 2.123
contribuições 
homogeneizadas* por 
Natureza.

+ de 580 Entidades 
enviaram 
contribuições até a 
presente data.

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS E ADMINISTRADAS
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1128

Agropecuária

Infraestrutura

Setor Público

Comércio

Serviços

Indústria

25%

2%

10%

14%2%

26%

21%

Arquivado

Pré análise

Encaminhado

Em análise

Em implementação

Implementado -
Atende Parcial
Implementado -
Atende Total

Pleitos cedidos pelas instituições representativas do setor produtivo. Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020

*Definição de contribuição homogeneizada: exposição abreviada de um pleito bruto, de forma a atender as diferentes entidades.

Pleitos inconclusivos foram excluídos da análise
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Entre as principais 
contribuições 
recebidas do setor 
destacam-se:
▪ Disponibilização de 

crédito;
▪ Diferimento de 

impostos federais;
▪ Desoneração da 

folha.

1 O setor da Indústria 
encaminhou 1.128
contribuições. Deste 
total, 488 já foram 
atendidas totalmente 
ou parcialmente.

INDÚSTRIA

Contribuições Homogeneizadas* por Natureza Top 10 Contribuições para o setor da Indústria

Contribuição Homogeneizada
Quantidade de 

Associações
Nível de Atendimento

Disponibilização de crédito 

emergencial
25 Implementado parcialmente

Diferimento de impostos - 

federais
19 Implementado totalmente

Desoneração da folha 16 Implementado parcialmente

Redução da Jornada e salários 14 Implementado totalmente

Disponibilização de crédito 

emergencial - MPE e/ou MPME
11 Implementado parcialmente

Readequação de prazos de 

financiamentos
11 Implementado parcialmente

Diferimento de impostos - sem 

especificação
10 Implementado totalmente

Suspensão de prazos - 

cumprimento de obrigações 

acessórias, inclusive multas

9 Implementado parcialmente

Simplificação de exigências - 

CND
9 Implementado parcialmente

Redução dos compulsórios 8 Implementado parcialmente

Pleitos cedidos pelas instituições representativas do setor produtivo. Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020

*Definição de contribuição homogeneizada: exposição abreviada de um pleito bruto, de forma a atender as diferentes entidades.
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Pleitos inconclusivos foram excluídos da análise



1 O setor da 
Agropecuária 
encaminhou 145
contribuições. Deste 
total, 74 já foram 
atendidas totalmente 
ou parcialmente.

Pleitos cedidos pelas instituições representativas do setor produtivo. Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020

AGROPECUÁRIA

Contribuições Homogeneizadas* por Natureza
Top 10 Contribuições para o setor da 

Agropecuária

*Definição de contribuição homogeneizada: exposição abreviada de um pleito bruto, de forma a atender as diferentes entidades.

Entre as principais 
contribuições 
recebidas do setor 
destacam-se:
▪ Disponibilização de 

crédito rural;
▪ Redução de prazos 

de financiamentos;
▪ Diferimento de 

impostos federais.
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Nível de Implementação das Contribuições
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Arquivado
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Em implementação

Implementado - Atende Parcial

Implementado - Atende Total

Contribuição Homogeneizada
Quantidade de 

Associações
Nível de Atendimento

Disponibilização de crédito 

emergencial - Crédito Rural
5 Implementado totalmente

Readequação de prazos de 

financiamentos
4 Implementado parcialmente

Diferimento de impostos - 

federais
4 Implementado totalmente

Suspensão de prazos - ACE e 

ACC
3 Implementado totalmente

Parcelamento de dívidas 

tributárias
3 Implementado totalmente

Desoneração da folha 3 Implementado parcialmente

Disponibilização de crédito 

emergencial
3 Implementado parcialmente

Aproveitamento de créditos 

tributários - ICMS
2 Arquivado

Aproveitamento de crédito 

tributário - PIS/COFINS
2 Em implementação

Suspensão de prazos - 

cumprimento de obrigações 

acessórias, inclusive multas

2 Implementado parcialmente

Pleitos inconclusivos foram excluídos da análise
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Contribuições Brutas Contribuições Homogeneizadas
Contribuição Homogeneizada

Quantidade de 

Associações
Nível de Atendimento

Disponibilização de crédito 

emergencial
15 Implementado parcialmente

Antecipação de férias 7 Implementado totalmente

Diferimento de impostos - sem 

especificação
7 Implementado totalmente

Redução da Jornada e salários 6 Implementado totalmente

Suspensão do contrato de 

trabalho
6 Implementado totalmente

Parcelamento de dívidas 

tributárias
6 Implementado totalmente

Simplificação de exigências - 

CND
5 Implementado parcialmente

Suspensão de prazos - 

cumprimento de obrigações 

acessórias, inclusive multas

5 Implementado parcialmente

Desoneração da folha 5 Implementado parcialmente

Diferimento de impostos - 

federais
5 Implementado totalmente

1 O setor de Comércio 
encaminhou 327
contribuições. Deste 
total, 182 já foram 
atendidas totalmente 
ou parcialmente.

COMÉRCIO

Contribuições Homogeneizadas* por Natureza Top 10 Contribuições para o setor de Comércio

Pleitos cedidos pelas instituições representativas do setor produtivo. Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020

*Definição de contribuição homogeneizada: exposição abreviada de um pleito bruto, de forma a atender as diferentes entidades.

Entre as principais 
contribuições 
recebidas do setor 
destacam-se:
▪ Disponibilização de 

crédito;
▪ Antecipação de 

férias;
▪ Diferimento de 

impostos sem 
especificação.

2

Nível de Implementação das Contribuições

Pleitos inconclusivos foram excluídos da análise
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Contribuições Brutas Contribuições Homogeneizadas
Contribuição Homogeneizada

Quantidade de 

Associações
Nível de Atendimento

Disponibilização de crédito 

emergencial
25 Implementado parcialmente

Desoneração da folha 20 Implementado parcialmente

Parcelamento de dívidas 

tributárias
11 Implementado totalmente

Disponibilização de crédito 

emergencial - Linha de 

financiamento para capital de 

9 Implementado parcialmente

Redução da Jornada e salários 9 Implementado totalmente

Diferimento de impostos - 

federais
9 Implementado totalmente

Diferimento de impostos - sem 

especificação
9 Implementado totalmente

Cobrança pela energia 

efetivamente consumida
7 Implementado totalmente

Cancelamento de serviços e/ou 

reservas e/ou eventos
7 Implementado parcialmente

Antecipação de férias 6 Implementado totalmente

SERVIÇOS

1 O setor de Serviços 
encaminhou 651
contribuições. Deste 
total, 304 já foram 
atendidas totalmente 
ou parcialmente.

Contribuições Homogeneizadas* por Natureza Top 10 Contribuições para o setor de Serviços

Pleitos cedidos pelas instituições representativas do setor produtivo. Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020

*Definição de contribuição homogeneizada: exposição abreviada de um pleito bruto, de forma a atender as diferentes entidades.

Entre as principais 
contribuições 
recebidas do setor 
destacam-se:
▪ Disponibilização de 

crédito;
▪ Desoneração da 

folha;
▪ Parcelamento de 

dívidas tributárias.

2

Nível de Implementação das Contribuições

Pleitos inconclusivos foram excluídos da análise
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Contribuições Brutas Contribuições Homogeneizadas Contribuição Homogeneizada
Quantidade de 

Associações
Nível de Atendimento

Disponibilização de crédito 

emergencial
10 Implementado parcialmente

Diferimento de impostos - 

federais
9 Implementado totalmente

Parcelamento de dívidas 

tributárias
5 Implementado totalmente

Suspensão de prazos - 

cumprimento de obrigações 

acessórias, inclusive multas

4 Implementado parcialmente

Suspensão do contrato de 

trabalho
4 Implementado totalmente

Desoneração da folha 4 Implementado parcialmente

Readequação de prazos de 

financiamentos
3 Implementado parcialmente

Criação de canal de 

comunicação do governo com a 

sociedade - gestão de crise

3 Implementado parcialmente

Disponibilização de crédito 

emergencial - médias e/ou 

grandes empresas

3 Implementado parcialmente

Redução da Jornada e salários 2 Implementado totalmente

INFRAESTRUTURA

1 O setor de 
Infraestrutura 
encaminhou 313
contribuições. Deste 
total, 153 já foram 
atendidas totalmente 
ou parcialmente. 

Contribuições Homogeneizadas* por Natureza
Top 10 Contribuições para o setor de 

Infraestrutura

Pleitos cedidos pelas instituições representativas do setor produtivo. Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020

*Definição de contribuição homogeneizada: exposição abreviada de um pleito bruto, de forma a atender as diferentes entidades.

2 Entre as principais 
contribuições 
recebidas do setor 
destacam-se:
▪ Disponibilização de 

crédito;
▪ Diferimento de 

impostos federais;
▪ Parcelamento de 

dívidas tributárias.

Nível de Implementação das Contribuições

Pleitos inconclusivos foram excluídos da análise
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Contribuição Homogeneizada
Quantidade de 

Associações
Nível de Atendimento

Disponibilização de crédito 

emergencial
10 Implementado parcialmente

Parcelamento de dívidas 

tributárias
8 Implementado totalmente

Readequação de prazos de 

financiamentos
5 Implementado parcialmente

Inclusão dos pescadores para 

receber auxílio emergencial
4 Implementado totalmente

Suspensão do contrato de 

trabalho
3 Implementado totalmente

Disponibilização de crédito 

emergencial - Pessoa Física
3 Encaminhado

Desoneração da folha 3 Implementado parcialmente

Suspensão de prazos - 

cumprimento de obrigações 

acessórias, inclusive multas

3 Implementado parcialmente

Diferimento de impostos - 

federais
3 Implementado totalmente

Transferência de renda - 

ampliação do PBF
3 Implementado totalmente

SETOR PÚBLICO

1 O Setor Público 
encaminhou 322
contribuições. Deste 
total, 147 já foram 
atendidas totalmente 
ou parcialmente. 

Contribuições Homogeneizadas* por Natureza Top 10 Contribuições para o Setor Público

Pleitos cedidos pelas instituições representativas do setor produtivo. Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020

*Definição de contribuição homogeneizada: exposição abreviada de um pleito bruto, de forma a atender as diferentes entidades.

2 Entre as principais 
contribuições 
recebidas do setor 
destacam-se:
▪ Disponibilização de 

crédito;
▪ Parcelamento de 

dívidas tributárias;
▪ Readequação de 

prazos de 
financiamentos.

Nível de Implementação das Contribuições

Pleitos inconclusivos foram excluídos da análise



CAPÍTULO 2 

AÇÕES IMPLEMENTADAS AO 
SETOR PRODUTIVO

Pleitos cedidos pelas instituições representativas do setor produtivo. Pleitos inconclusivos foram excluídos da análise
Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020



AÇÕES IMPLEMENTADAS

Não foram contempladas aquelas medidas que não foram anunciadas, bem como, medidas sem data de previsão
Nota: dados referentes até o dia 19.06.2020

DESBUROCRATIZAÇÕES  12

MANUTENÇÃO DA OFERTA DE BENS E SERVIÇOS 25
FÔLEGO AO FLUXO DE CAIXA DAS EMPRESAS 14

FLEXIBILIZAÇÕES TRABALHISTAS  14
PRESERVAÇÃO DO CONSUMO RESPONSÁVEL  14

CRÉDITO, SEGURO E GARANTIAS  41

MEDIDAS SETORIAIS  33

ORGANIZAMOS AS AÇÕES IMPLEMENTADAS EM DIFERENTES 
CATEGORIAS

NOVAS AÇÕES IMPLEMENTADAS



Todas as pessoas jurídicas
inscritas no Simples NacionalDiferimento de impostos federais do Simples Nacional.

IMPLEMENTADA

Suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e 
novas condições de parcelamento. 

Todas as empresas e pessoas
com débitos inscritos na Dívida
Ativa da União

Diferimento do pagamento do FGTS por 3 meses Todas as empresas 

IMPLEMENTADA
Pausa de até 2 prestações de qualquer financiamento (habitacional,
capital de giro, consignado, crédito pessoal, Micro e pequenas
empresas)

Todas as empresas e PF com
financiamentos abertos

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Redução das contribuições ao Sistema S em 50%

Carência de até 90 dias para novas contratações de crédito comercial 
com a Caixa Econômica Federal

Todas as empresas contribuintes 
ao Sistema S

Empresas

IMPLEMENTADADiferimento do prazo  para pagamento de PIS/COFINS e Contribuição 
Previdenciária

Empresas

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Dedução pela empresa do repasse das contribuições à previdência 
social dos 15 primeiros dias de afastamento do empregado 
contaminado por Covid-19

Empresas e trabalhadores

IMPLEMENTADA

FÔLEGO AO FLUXO DE CAIXA DAS EMPRESAS



Exportadores
Ampliação dos prazos dos contratos de adiantamento de receitas de 
exportação (ACE e ACC) e pagamento antecipado de importação

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA
Micros e pequenos 
empreendedores

Repactuação de empréstimos e financiamentos com o Banco do 
Nordeste (BNB)

IMPLEMENTADA

Melhoria de condições de pagamento no microcrédito urbano do 
Banco do Nordeste (BNB)

Micros e pequenos 
empreendedores

FÔLEGO AO FLUXO DE CAIXA DAS EMPRESAS

IMPLEMENTADA

Prorroga os prazos de vencimento de parcelas mensais dos 
programas de parcelamento administrados pela Secretaria Especial 
da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
em decorrência da pandemia da doença causada pelo Covid-19

Todas as empresas

IMPLEMENTADA
Desoneração tributária - CIDE sobre óleo diesel Diretamente  todas as empresas 

de transporte, indiretamente todos 
os consumidores.

IMPLEMENTADA
Abatimento despesas médicas - IRPJ Todas as empresas



Todas as empresas
Liberação antecipada de mercadorias nos despachos de importação feitos 
por Operador Econômico Autorizado IMPLEMENTADA

Empresas importadoras e 
produtoras de produtos 
relacionados ao combate do 
COVID-19

Fast track para a importação de produtos de combate ao COVID-19
(priorização e liberação para consumo)

Empresas importadoras

Licenciamento não automático (especial) para exportação de produtos
relacionados ao Covid-19

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Toda a população

Toda a população

Importadores e população

Redução temporária do IPI e, em alguns casos, do PIS/Pasep-Importação e 
da Cofins-Importação, para produtos relacionados ao combate à pandemia 
da Covid-19

Redução temporária do imposto de importação (II) para produtos
relacionados ao combate à pandemia da Covid-19

IMPLEMENTADA
Suspensão de duas medidas antidumping que oneram significativamente 
a importação de seringas descartáveis e tubos de coleta de sangue

Toda a população

IMPLEMENTADA
Organizações da sociedade 
civil

Ações diversas do Ministério da Economia: prorrogação, de ofício, da
vigência de instrumentos e o prazo para bloqueio dos restos a pagar de
transferências voluntárias

Definição dos serviços públicos e atividades essenciais com vista ao
enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da
Covid-19

MANUTENÇÃO DA OFERTA DE BENS E SERVIÇOS



Suspensão, pelo prazo de 60 dias, do ajuste anual de preços de
medicamentos para o ano de 2020

Sociedade e setor 
farmacêutico

Permissão de venda de álcool 70% nos supermercados Toda a população

IMPLEMENTADA
Assegura o direito do consumidor e das empresas no caso de
cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos dos setores de
turismo e cultura

Prestadores de serviços 
turísticos e consumidores

Flexibilização da meta de superávit primário de 2020 IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADAEliminação de licenciamentos na importação de competência da Secex,
Inmetro e Anvisa para produtos essenciais

Sociedade

Importadores

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Dispõe sobre autorização prévia para fins de exportação de produtos
farmacêuticos destinados ao combate da COVID-19 (como cloroquina)

Dispõe sobre a comercialização de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) de proteção respiratória para enfrentamento da Covid-19

População

População

MANUTENÇÃO DA OFERTA DE BENS E SERVIÇOS



IMPLEMENTADASuplementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) População vulnerável

IMPLEMENTADA

Plataforma Todos por Todos - plataforma para empresas, entidades e
sociedade em geral oferecer serviços e produtos gratuitos ou em caráter
de emergência: www.gov.br/todosportodos

População

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

MP960 - Drawback - Prorrogação da suspensão de pagamento de
tributos por 1 ano após a data de seu termo

Decreto para manter as lojas de conveniência e os restaurantes dos
postos de rodovias abertos

Empresas exportadoras e 
tradings

Lojas e restaurantes de 
rodovias

Zápido - APP disponibilizado para que prestadores de serviços possam
realizar pequenos reparosnos imóveis de uso do Banco do Brasil

Microempreendedores 
Individuais

IMPLEMENTADAPermissão para pagamento antecipado de compras públicas durante a
pandemia

Empresas de serviços de
engenharia e de outros
serviços conforme limites
definidos

MANUTENÇÃO DA OFERTA DE BENS E SERVIÇOS



IMPLEMENTADA

Pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda e do benefício emergencial mensal de que trata a Medida
Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, e prorroga a vacatio legis da Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018, que estabelece a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais - LGPD)

IMPLEMENTADA

Normas sobre compras públicas (registro de Preços), sanções em matéria
de licitação e certificação digital

MANUTENÇÃO DA OFERTA DE BENS E SERVIÇOS

União

População

IMPLEMENTADA
Priorização da vacinação dos trabalhadores de atividades essenciais. População

IMPLEMENTADA
LC 173 - Destinação de R$ 60 bilhões a estados, Distrito Federal e
municípios por meio do FPM e FPE.

União



Medidas de desburocratização e simplificação do INMETRO

Toda a população

IMPLEMENTADA

Startups
Procedimento simplificado para abertura de empresas de inovação
(startups)

IMPLEMENTADA

Prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA
Posterga a data-limite para realização de Assembleias pelas SA,
cooperativas e Ltdas. Delega ao CA competência para declarar
dividendos e deliberar, ad referendum, assuntos urgentes

Prorroga prazo de entrega do ajuste IRPF

Todas as empresas S.A.

Todos  os contribuintes PF

Todas as empresas

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADAUniformiza o tratamento dos processos de recuperação judicial Todas as empresas

IMPLEMENTADA
Aceitação de documentos digitais e novos procedimentos para
atendimento remoto, pela Receita Federal.

Empresas

DESBUROCRATIZAÇÕES



Segurados do INSS IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA
Postergação para o dia 30 de junho de 2020 do prazo para apresentação
da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis)

Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte

Portaria Conjunta nº 9.381/2020, do Ministério da Economia e do INSS,
que permite a antecipação de 1 salário mínimo ao requerente de auxilio
doença e a comprovação mediante atestado médico sem perícia
presencial

IMPLEMENTADA
Certidões eletrônicas das juntas comerciais expedidas com agilidade
(digital e online)

Empresários e sociedades 
empresárias

DESBUROCRATIZAÇÕES

IMPLEMENTADA
Regulamentar a realização de sessões virtuais de julgamento do CARF,
por videoconferência

Toda sociedade

IMPLEMENTADA
MP973 - dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das
Zonas de Processamento de Exportação.

Empresários e sociedades 
empresárias autorizadas a operar 
em Zona de Exportação



Diferimento de exigência de prova de vida e outros procedimentos 
presenciais por 120 dias

Ampliação do banco de horas

Programação de férias sem necessidade de aviso prévio

Suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no 
trabalho

Aproveitamento e antecipação de feriados

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Liberação da telemedicina IMPLEMENTADA

Interrupção de férias e licenças dos profissionais da área de saúde IMPLEMENTADA

Redução de jornada de trabalho
Todas as empresas, menos 
serviços essenciais

População

População

Todas as empresas

Todas as empresas

Todas as empresas, menos 
serviços essenciais

Todas as empresas, menos 
serviços essenciais

Todas as empresas

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADARedução de exigências para teletrabalho Todas as empresas

FLEXIBILIZAÇÕES TRABALHISTAS



Possibilidade de acordos coletivos

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Suspensão do contrato de trabalho

Alterações de CLT para permitir reação imediata e desburocratizada das 
empresas:  férias Individuais e Coletivas; Lay Off; Força Maior; Abono 

Todas as Empresas 

Todas as Empresas 

Empresas e 
trabalhadores

IMPLEMENTADAPlataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional
Empresários e 
Trabalhadores

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADAOrienta empregadores sobre saúde e segurança dos trabalhadores 
durante a pandemia Empregadores

FLEXIBILIZAÇÕES TRABALHISTAS



Antecipação do abono salarial para Junho

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda

População
Redução de teto de juros do consignado, alongamento de prazo e 
ampliação da margem consignável IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA
Reforço ao programa Bolsa Família: destinação de recursos para 
possibilitar a ampliação do número de beneficiários – inclusão de 
mais de 1 milhão de pessoas.

População de baixa renda

Auxílio emergencial mensal ao trabalhador intermitente

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Trabalhadores

Trabalhadores

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Auxílio emergencial de R$ 600,00 por 3 meses para trabalhadores 
informais, desempregados e MEI de baixa renda

Trabalhadores informais, com 
contrato intermitente inativo, 
autônomos e MEI de baixa renda 

Antecipação do pagamento de 50% do 13º INSS para abril e 50% para 
maio.

Aposentados e pensionistas do INSS

IMPLEMENTADA
Trabalhadores que ganham até 2 
salários mínimos

IMPLEMENTADATransferência de valores não sacados do PIS/PASEP para o FGTS e 
saque de R$ 1.045

População

PRESERVAÇÃO DO CONSUMO RESPONSÁVEL



Altera as Instruções que dispõem sobre as declarações de espólio e de
ganhos de capital apurados na alienação de bens e direitos situados no
exterior por pessoa física residente no Brasil e dos rendimentos e
ganhos de capital apurados no País por pessoa física não-residente no
Brasil

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA
Trabalhadores

Antecipação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) da pessoa
com deficiência (R$ 200,00)

Pessoas com deficiência

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

Adiamento por 120 dias dos procedimentos de bloqueio e suspensão
do Benefício de Prestação Continuada

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Manutenção do calendário de restituição do IRPF começando em
maio/2020 (1º lote)

Afasta a exigência de Certidão de Regularidade Fiscal e necessidade de
não estar no Cadin para conceder crédito do Programa Emergencial de
Suporte a Empregos

Contribuintes (PF)

Empresas

Contribuintes (PF)

PRESERVAÇÃO DO CONSUMO RESPONSÁVEL



Suspensão, por até 6 meses, do pagamento de amortizações de
empréstimos do BNDES

Todas as empresas com 
financiamentos no BNDES IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA
Dispensa aos bancos de elevar provisão em caso de repactuação de 
operações de crédito.  

IMPLEMENTADA
Reduzir o adicional de conservação de capital principal de 2,5% para 
1,25% por um ano.  

Empresas e famílias com 
financiamentos

Todo o mercado

Swap de títulos vinculados ao dólar  
Todas as empresas com
dívida em dólar IMPLEMENTADA

Redução dos depósitos compulsórios e flexibilização do indicador de 
liquidez  IMPLEMENTADA

Todo o mercado

Redução da taxa SELIC para 3,00%   IMPLEMENTADA
Todo o mercado

Linhas de crédito em condições especiais no BB, Caixa e BNDES Todo o mercado IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA
Liberação de R$ 5 bilhões Recursos do FAT para Expansão de
Crédito à Produção

Todo o mercado

CRÉDITO, SEGURO E GARANTIAS



Empresas

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

R$ 40 bi de capital de giro para micro, pequenas e médias empresas
além de instituições que atuam no ramo imobiliário (CEF) IMPLEMENTADA

R$ 30 bi para compra de carteira com foco em consignado e
automóveis (Caixa Econômica Federal)

Eliminação da assimetria tributária das operações de hedge cambial

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Linhas de financiamento de máquinas e equipamentos com taxas
reduzidas e carência com a Caixa Econômica Federal

MP 944/2020 cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos,
que concede crédito às empresas para financiar folha de pagamento

Micro, pequenas e médias 
empresas e setor imobiliário

Todo o mercado

Todo o mercado

Pequenas e médias empresas

Todo o mercado

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Disponibilização de soluções financeiras para capital de giro (BB)

Suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamentos 
diretos para empresas (BNDES) Empresas

Empréstimo com lastro em letras financeiras garantidas por operações 
de crédito Instituições financeiras

CRÉDITO, SEGURO E GARANTIAS



IMPLEMENTADA

Procedimentos especiais de comunicação e comprovação de perdas e
de cálculo de coberturas para as operações enquadradas no Proagro

IMPLEMENTADA

Vedação por prazo determinado à distribuição de resultados e ao
aumento da remuneração de administradores a serem observadas por
instituições financeiras

Institui linha de crédito especial com recursos dos Fundos Constitucionais 
de Financiamento

FGC - Eleva de R$ 20 bilhões para R$ 40 bilhões o valor máximo garantido 
do total de créditos de uma pessoa contra uma mesma instituição ou 
conglomerado financeiro

Beneficiários do Programa 
Proagro

Instituições financeiras

Pessoas físicas e jurídicas

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Instituições financeiras

Linha de crédito com recursos dos Fundos do Nordeste, Norte e Centro-
Oeste destinado a atender aos setores produtivos

Setores produtivos IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADAMelhores condições do capital de giro no Banco do Nordeste (BNB) para 
micro e pequenas empresas

IMPLEMENTADA
Linha de crédito da Caixa e Sebrae para capital de giro com garantias a 
pequenos negócios 

Micro e Pequenas Empresas

Pequenos negócios

CRÉDITO, SEGURO E GARANTIAS



Novo Depósito a Prazo com Garantias Especiais (NDPGE) 

Empréstimo com lastro em debêntures

Operações compromissadas com lastro em títulos públicos federais 

Ampliação do limite de recompra de Letras Financeiras de emissão
própria

Todo o mercado

Não dedução no capital dos efeitos tributários decorrente de overhedge
de investimentos em participações no exterior  

Todo o mercado

Todo o mercado

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Ampliação do acesso ao crédito do BNDES por meio de fintechs Todo o mercado

Todo o mercado

Flexibilização de regras de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) 

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Todo o mercado

Todo o mercado

IMPLEMENTADAZera a tarifa de IOF em operações de crédito por 90 dias Todo o mercado

IMPLEMENTADAIncremento de R$1 bi para crédito agrícola (custeio e investimento  Agronegócio

CRÉDITO, SEGURO E GARANTIAS



Simplificação e dispensa de exigências de empresas para facilitar o
acesso a crédito (ex. dispensa de CND)

Redução da necessidade de capital próprio para a chamada
"alavancagem"

Todas as empresas

Instituições financeiras IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Empresas clientes do BB IMPLEMENTADAConjunto de medidas do Banco do Brasil para beneficiar o fluxo de caixa
das empresas

Linha de crédito especial com recursos do Fundo do Nordeste (Banco
do Nordeste)

Empreendimentos de 
municípios em situação de 
calamidade pública IMPLEMENTADA

CRÉDITO, SEGURO E GARANTIAS

IMPLEMENTADAChamada Pública para Seleção de Fundos de Crédito para MPME´s
Médias, Pequenas e 
Microempresas

IMPLEMENTADAPrograma Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Pronampe), para o desenvolvimento e o fortalecimento dos
pequenos negócios

Pequenas e Microempresas

MP972 - FGO crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros
da União, no valor de R$ 15.900.000.000,00

IMPLEMENTADA

Chamada Pública para Seleção de Fundos de Crédito para MPME´s

União



Autorização de uso do FGI para garantir operações a MPEs (MP 975)

Ampliar os índices de cobertura da carteira do agente financeiro (stop
loss) do BNDES FGI e do Fundo Garantidor de Operações

Pequenas e Microempresas

Pequenas e Microempresas IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

CRÉDITO, SEGURO E GARANTIAS



Empresas e usuários diretos e 
indiretos de serviços aéreosReembolso e utilização de créditos de passagens aéreas canceladas

Prorrogação do vencimento de tarifas de navegação aérea

Abono das penalidades por subutilização de aeroportos nos horários 
reservados (slots)

Diferimento das contribuições fixas e variáveis dos aeroportos

Empresas e usuários diretos e 
indiretos de serviços aéreos

Empresas e usuários diretos e 
indiretos de serviços aéreos

Companhias aéreas e aeroportos

Portos

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (COVID-19) na prestação do serviço público
de distribuição de energia elétrica.

Distribuidoras de energia 
elétrica e consumidores

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Revogação do adicional tarifário sobre tarifa de embarque internacional 
(ATAERO)

Companhias aéreas e aeroportos

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA
Medidas de preservação das atividades portuárias essenciais, como
disponibilidade de mão de obra

Reconhece insumos minerais necessários à cadeia produtiva da
mineração

Cadeia produtiva da mineração

MEDIDAS SETORIAIS



Suspende os prazos dos processos minerários até 30 de Abril

Ajusta normas para agilizar eventuais trocas de fornecedores de
insumo farmacêutico ativo

Setor farmacêutico

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Cadeia produtiva da 
mineração

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Faturamento pelo custo de disponibilidade ou demanda mínima
faturável, para classes não residenciais, quando não houver
disponibilização dos meios para autoleitura (ANEEL)

Possibilidade de justificação de atraso na entrega de informações ou
relatórios (ANEEL)

Possibilidade de retirada e mudança de um equipamento de medição
para uma nova unidade consumidora em caso de indisponibilidade
de equipamentos de medição (ANEEL)

Suspensão da exigibilidade dos serviços cobráveis, exceto necessários 
para fruição serviço público (ANEEL)

Suspensão de penalidades de medição e multa dos procedimentos
de comercialização

População

População

População

População

População

População

Distribuidoras priorizarão atendimentos de urgência e emergência,
fornecimento de energia aos serviços considerados essenciais,
afastando penalidades por atrasos em outras atividades

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

MEDIDAS SETORIAIS



Crédito às distribuidoras de energia elétrica pela isenção do pagamento 
da tarifa social por três meses 

Aprimora o crédito rural, ampliando o acesso ao financiamento (mais
recursos e menor taxas de juros)

Produtores rurais

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Distribuidoras de energia e 
familias de baixa renda

Definição de critérios e procedimentos extraordinários temporários para 
tratamento de petições de registro e mudança pós registro de produtos e 
medicamentos.

Restrições de embarque e desembarque e orientações nos portos e
instalações portuárias sobre a atuação na área de segurança e
vigilância sanitária

Define as atividades essenciais para funcionamento da cadeia de
produção de alimentos e bebidas

Tabelamento do frete: suspensão do CIOT e prorrogação da validade dos 
certificados do Registro Nacional de Transportadores

Setor farmacêutico

Hospitais e clínicas médicas

Setor portuário

Cadeia produtiva de alimentos 
e bebidas

Medidas de auxílio a produtores rurais afetados pela pandemia da Covid-
19

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Produtores rurais

Flexibilização dos requisitos para a fabricação, importação e aquisição de 
dispositivos médicos estabelecidos para o combate da Covid-19.

Setor de transporte de cargas

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

MEDIDAS SETORIAIS



Suspensão, pelo prazo de 90 dias, das atividades de fiscalização de peso
nas rodovias federais.

Medidas da CEF para financiamento imobiliário no valor de R$ 43 bilhões População

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Setor de transporte de cargas

Suspensão de prazo para retorno de joias, pedras preciosas em
consignação ou exportação definitiva

Garantia-Safra antecipa o benefício para agricultores familiares Agricultores

Distribuidoras de energia 
elétrica e consumidores

Estudantes

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

Prorrogação de 150 dias e parcelamento em 5x de TFF do
Fistel/CFRP/Condecine

Maiores empresas de telefonia 
móvel

Exportadores de joias e 
pedras preciosas

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA
Medidas de auxílio à liquidez do setor de energia elétrica (MPV nº
950/2020)

Distribuidoras de energia 
elétrica e consumidores IMPLEMENTADA

Autoriza algumas Unidades Federativas (UF), durante o período de
pandemia, a conceder isenção de ICMS relativo à parcela de subvenção
da tarifa de energia elétrica, nos termos das leis 10;604/2002 e 12.212/10 e
de acordo com redação da MP 950/2020

MEDIDAS SETORIAIS

IMPLEMENTADA
Suspende temporariamente o pagamento do FIES no período de
calamidade pública



Incluir no Decreto 10.282 de 2020 o transporte de bens em geral como
serviço essencial. IMPLEMENTADASetor de transporte

MEDIDAS SETORIAIS



Entenda como o Governo Brasileiro te ajudará a
vencer este grande desafio enfrentado por nosso país.

gov.br/vamosvencer

PARA MAIORES INFORMAÇÕES


