
GUIA DO 
PRONAMPE 
PARA QUEM 
PRECISA 
DE CRÉDITO



olá, empreendedor, 
As empresas enfrentam uma grave crise econômica com raízes sanitárias 
sem data para terminar. Diante disso, o acesso ao crédito é a única 
alternativa para milhões de negócios continuarem a existir no Brasil.

Por causa disso, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP) elaborou um guia sobre o Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). 

O material procura facilitar a rotina dos empresários que buscam saber 
mais sobre a linha governamental ao explicar o que é e para quem se 
destina o Pronampe, qual o papel do Poder Público nessa nova linha, 
quais as contrapartidas que a empresa deve oferecer, quais são as 
taxas de juros e os prazos para pagamento, como acessar o crédito 
e quais os possíveis empecilhos na hora de tentar obtê-lo, etc.

+

+
+



O QUE É O PRONAMPE?

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) foi estabelecido pela Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, 
com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios e manter 
os empregos durante a crise gerada pela pandemia de covid-19.

Em 2020, o programa concedeu mais de R$ 37,5 bilhões em empréstimos 
para aproximadamente de 517 mil empreendedores.

Agora, entra em uma nova fase, a Permanente, porque deixa de 
ser um programa emergencial para ser um programa de apoio 
às PMEs, sendo aprovado com base na Lei 14.161/2021.
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A QUEM SE DESTINA O PRONAMPE?

O Pronampe é destinado às Microempresas (MEs), que faturam 
até R$ 360 mil por ano, e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), que faturam 
até R$ 4,8 milhões por ano – conforme consta nos incisos I e II do caput 
do art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
Para o Pronampe, será considerada a receita bruta.

A linha também será disponibilizada para Microempreendedor 
Individual (MEI), com ou sem empregado, com receita bruta de até R$ 81 mil.



QUAL É A FONTE DE RECURSOS PARA AS 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO PRONAMPE?

O governo não fará aporte de recursos diretamente para as operações de 
crédito, pois o dinheiro será concedido pelas instituições operadoras (bancos). 
Os R$ 5 bilhões iniciais do Poder Público no novo Pronampe Permanente 
estão no Fundo Garantidor de Operações (FGO), administrado pelo Banco 
do Brasil (BB). Esse valor vai servir como garantia nas operações de crédito 
contratadas em instituições financeiras que aderirem ao Pronampe. 

A garantia, nessa nova modalidade será limitada a 20% do valor de cada 
operação, dando mais a segurança para aqueles que vão conceder os 
empréstimos. A medida é importante, porque reduz o receio de inadimplência 
das instituições, algo comum em tempos de crise econômica. Vale lembrar que, 
no Pronampe inicial, a garantia se estendia a 85% do empréstimo tomado.
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QUAL O VALOR SERÁ CONCEDIDO A CADA EMPRESA?

Micros e pequenos empresários poderão pedir empréstimos de valor 
correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. 
Portanto, a empresa com receita bruta de R$ 200 mil no período, 
por exemplo, poderá solicitar empréstimo de até R$ 60 mil.

Caso a empresa tenha menos de um ano de funcionamento, o limite 
do empréstimo será de até 50% do seu capital social ou de até 30% da 
média do faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades. 
Nesse caso, o empresário deve analisar a forma mais vantajosa.
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QUAIS AS TAXAS E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO?

A taxa de juros anual é o grande diferencial da linha, que poderá ser, no máximo, 
igual à taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 2,25%), acrescida de 6% 
ao ano (a.a.) sobre o valor concedido. O prazo para pagamento é de 48 meses, 
com carência de 11 meses. Isso significa que quem pegar o empréstimo em 
julho, por exemplo, começará a pagar o financiamento em junho de 2021.
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OS RECURSOS PODERÃO SER UTILIZADOS PARA QUAIS FINS?

O empréstimo pelo Pronampe poderá ser usado para diferentes atividades, 
como investimentos e capital de giro. Na prática, os recursos poderão ser 
usados para a compra de máquinas e equipamentos; para a realização 
de reformas; para o pagamento de contas como água; luz e aluguel, e 
até para o pagamento de salário dos funcionários. É proibida apenas a 
destinação para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios.
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O QUE É PRECISO PARA TER ACESSO 
AO CRÉDITO DO PRONAMPE?

Para o acesso ao crédito, é preciso estar em dia com as declarações enviadas à 
Receita Federal (IRPJ e pagamento de impostos) e não ter nenhuma condenação 
trabalhista referente a condições análogas de trabalho escravo ou infantil.7



QUAIS OS DOCUMENTOS E AS GARANTIAS 
NECESSÁRIAS PARA PEDIR O EMPRÉSTIMO?

É preciso comprovar a receita bruta da empresa, conforme dados enviados para 
a Receita Federal – como o IRPJ. Na concessão de crédito ao amparo do Pronampe, 
também deverá ser exigida apenas a garantia pessoal em montante igual ao 
empréstimo contratado, acrescido dos encargos, salvo nos casos de empresas 
constituídas e em funcionamento há menos de um ano, cuja garantia pessoal 
poderá alcançar até 150% do valor contratado, mais acréscimos. A garantia 
pessoal, que depende do banco que vai conceder o empréstimo, pode ser em 
imóveis, em ativos da empresa ou até em aplicações financeiras PJ ou PF. 
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Para facilitar a concessão do crédito via Pronampe, instituições financeiras 
que operarem essa linha estão dispensadas de exigir documentos c, como 
as certidões trabalhista, de quitação eleitoral e do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FTGS), além da Certidão Negativa de Débito (CND).



QUAIS BANCOS VÃO OPERAR O PRONAMPE?

As seguintes instituições poderão aderir ao Pronampe:

▶ Banco do Brasil S/A;
▶ Caixa Econômica Federal;
▶ Banco do Nordeste do Brasil S.A;
▶ Banco da Amazônia S.A;
▶ Bancos estaduais e as agências de fomento estaduais;
▶ Cooperativas de crédito e os bancos cooperados;
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▶ Instituições integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB);
▶ Plataformas tecnológicas de serviços financeiros (fintechs);
▶ Organizações da sociedade civil de interesse público de crédito;
▶ Demais instituições financeiras públicas e privadas autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

As instituições não são obrigadas a aderir ao programa. Por isso, os 
interessados precisam entrar em contato com o banco no qual a empresa 
já tem relacionamento comercial para saber se a linha está disponível.



COMO SABER SE A EMPRESA TEM 
DIREITO AO PRONAMPE?

A Receita Federal começou a entrar em contato com todas as micros 
e as pequenas empresas que estão com as declarações tributárias 
em dia para informar qual é o limite a ser liberado. Para as micros 
e pequenas empresas não incluídas no Simples Nacional, o 
comunicado é enviado via caixa postal localizada no e-CAC.
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ALERTA!

Os empresários devem ficar atentos com relação à possibilidade de “venda 
casada” na concessão do crédito pelo Pronampe, pois embora o texto da lei 
não seja explícito em relação a esse assunto, essa é uma prática proibida pelo 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), como consta no art. 39, inciso I. O cliente 
que notar esse tipo de conduta pela instituição financeira deve denunciar o 
ato ao Banco Central, ou registrar uma reclamação no Portal do Consumidor.

!



IMPORTANTE!

Independentemente do recebimento do comunicado da Receita Federal, o 
crédito do Pronampe pode ser recusado para as empresas pelo banco. Isso 
porque apesar da pouca restrição por parte do governo federal, os critérios para 
concessão do benefício foram outorgados aos bancos que vão oferecer o crédito. 

– 
Caso a empresa com o perfil exigido pelo governo para a obtenção da linha tenha o pedido 

negado pela instituição financeira, a recomendação é de que o empresário pressione a 

instituição com o argumento da concorrência e, se necessário, busque outro banco.

!
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