
A pandemia de Covid-19 rapidamente se transformou em uma crise econômica, ameaçando a
sobrevivência de empresas e a manutenção dos empregos. Segundo estimativa realizada pela ICC, cerca
de 200 milhões de empregos devem ter deixado de existir entre abril e maio. O acesso a crédito, portanto,
é fundamental para permitir que o setor privado navegue por esse período de parada súbita de receitas;
As medidas institucionais que vinham sendo adotadas nos últimos anos, expandindo o mercado de
capitais e preparando o mercado de crédito para impulsionar a produtividade das empresas, foram
importantes para rápida atuação na crise atual. A grande preocupação em sido manter os mercados
funcionais, de maneira a evitar distorções excessivas que podem levar a situações mais complexas que a
própria crise inicial;
Dentre algumas medidas adotadas para manter a liquidez por parte do Banco Central estão liberação de
compulsório, empréstimos com lastro em letras financeiras garantidas, instrumentos como DPGE e
DPGEDI, além de buffers de conservação de capital. Tais medidas teriam o potencial de injetar cerca de 1
trilhão de reais na economia;
Entre 16 de março e 29 de maio, os bancos liberaram 800 bilhões em crédito, mas ainda há uma grande
dificuldade de se fazer chegar às pequenas e médias empresas, cuja demanda por crédito saltou para
entre 200% e 300% nos últimos meses;
Com objetivo de facilitar o acesso a crédito, mudanças legislativas foram adotadas (MP nº 958, de 24 de
abril de 2020), além de programas como o auxílio emergencial, o Fundo Garantidor de Investimentos (FGI)
do BNDES, para pequenas e médias empresas, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) e Programa Emergencial de Suporte a Empregos (PESE), em
reformulação. Com essas três últimas medidas, o governo federal liberou cerca de 86 bilhões de reais a
pequenas e médias empresas;
Assimetrias existentes em termos geográficos e de camadas sociais, além de incertezas trazidas pela crise
para o tomador de crédito e a própria estrutura do sistema financeiro brasileiro, também, fazem com que
haja dificuldade se atingir os pequenos e médios empresários, sendo necessário pensar em alternativas.
Fintechs, por sua capilaridade, poderiam ser importantes aliados no enfrentamento dessa crise, por
exemplo;
No caso brasileiro, diferentemente dos Estados Unidos, os custos financeiros e burocráticos de se abrir e
falir uma empresa são altos, logo, negócios que possivelmente fechem por conta da crise atual terão
dificuldade de reabrir. O option value de se proteger o negócio nesse período para posteriormente verificar
sua viabilidade é fundamental, portanto. Nesse sentido, a campanha global da ICC SOS - Save Our SMEs
busca chamar atenção a pequenos e médios negócios, que são os mais diretamente afetados pela crise;
Para o pós-pandemia, deve-se levar em conta o aumento generalizado do nível de inadimplência, sendo
necessário aprimorar a segurança jurídica dos contratos, e buscar continuar a implementação da
estratégia de digitalização e inclusão financeira no país.
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    Crédito em tempos de pandemia foi o tema do sétimo Webinar, que contou com a participação de Adolfo
Sachsida, Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Ana Paula Vescovi, Economista-chefe
do Santander Brasil,  Otávio Damaso, Diretor de Regulação do Banco Central do Brasil e Vinicius Carrasco,
Economista-chefe e sócio da Stone.   O debate foi moderado por Fernando Gomes, Secretário Executivo da
Comissão Bancária da ICC Brasil e sócio do Pinheiro Neto Advogados.

Principais destaques:

Assista o webinar na íntegra aqui.

BRIEFING

Este informativo tem o simples objetivo de destacar alguns pontos do webinar da ICC. O webinar e este informativo não
devem ser considerados estudo aprofundado ou exaustivo da matéria abordada, nem recomendação jurídica ou de outra
natureza por parte da ICC, participantes do webinar e dos escritórios e instituições de que fazem parte. 

https://www.sos.iccwbo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dJyXByPdvoQ
https://www.youtube.com/watch?v=M8OAwWpQXpY

