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Perfil da amostra

1ª Pesquisa (01/12/2020 a 11/12/2020):

• Respondentes: 329;

• Porte:

• MPI: 31,3%;

• Médias: 52,9%;

• Média-grandes: 12,2%;

• Grandes: 3,6%.

2ª Pesquisa (03/02/2021 a 19/02/2021):

• Respondentes: 362;

• Porte:

• MPI: 31,8%;

• Médias: 53,9%;

• Média-grandes: 9,9%;

• Grandes: 4,4%.
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Respondentes com perfis similares nas duas pesquisas



Quais financiamentos em andamento sua empresa 
tem atualmente?

1ª Pesquisa
Capital de giro (Livre) 24,9
PESE (Emergencial) 12,8
PEAC-FGI (Emergencial) 11,1
Renegociação (Livre) 10,2
PRONAMPE (Emergencial) 10,2
Antecipação de recebíveis (Livre) 10,2
Cartão BNDES (Direcionado) 5,2
BNDES Materiais (Direcionado) 3,9
BNDES Peq. Empresas 
(Emergencial)

3,0

Proger (Emergencial) 2,3
Fampe (Emergencial) 0,7
Outros 5,6

As linhas de crédito tomadas se mantiveram iguais nas duas pesquisas

Linhas emergenciais: 41,1% da 1ª pesquisa e 37,6% da 2ª pesquisas
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Quais financiamentos em andamento sua empresa 
tem atualmente?

2ª Pesquisa
Capital de giro (Livre) 26,3
PESE (Emergencial) 11,5
PEAC-FGI (Emergencial) 10,5
Renegociação (Livre) 10,5
PRONAMPE (Emergencial) 1-
Antecipação de recebíveis (Livre) 9,0
Cartão BNDES (Direcionado) 6,1
BNDES Materiais (Direcionado) 4,3
BNDES Peq. Empresas 
(Emergencial)

2,6

Proger (Emergencial) 1,5
Fampe (Emergencial) 1,5
Outros 6,1

48,9% 48,3%



Serão utilizadas as médias das 2 
pesquisas, já que os resultados 
das pesquisas são convergentes



66,9

19,4

5,7

8,0

1T21

2T21

3T21

4T21

Carência dos financiamentos
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A carência da maioria dos financiamentos 
vencerá até o final de março



7,1

14,7

35,1

23,1

15,9

4,2

Até 12 meses

Até 24 meses

Até 36 meses

Até 48 meses

Até 60 meses

Superior a 60 meses

Prazo dos financiamentos

78,3% dos financiamentos têm prazos 

superiores a 2 anos
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45,8

27,7

17,1

5,7

3,7

Até 5%

De 5% a 10%

De 10% a 20%

De 20% a 30%

Acima de 30%

Média das pesquisas

73,5% das empresas da pesquisa comprometeram até 10% da receita com

pagamento de financiamento

• De acordo com a PIA-Empresa, a média de comprometimento
da receita da indústria com o pagamento de financiamentos foi
de 5,5% entre 1996 e 2018 (variando entre 3,9% e 8,6%). O
nível de comprometimento atual não está fora da média
histórica.
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Percentual da receita comprometido com o pagamento dos financiamentos em andamento (%)

MPIs Médias Média-grandes Grandes

Até 5% 30,2 49,5 72,6 62,0

5% a 10% 28,6 28,2 17,7 34,2

10% a 20% 24,7 16,0 6,2 -

20% a 30% 8,7 4,4 3,6 3,9

Acima de 30% 8,0 2,1 - -
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Comprometimento da receita com pagamento de financiamento é maior nas MPIs

16,7% 6,3% 3,6% 3,9%

ATENÇÃO
Redução da demanda e aumento dos preços das matérias-primas geram pressão 
no caixa das empresas, implicando em riscos no pagamento dos compromissos
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Cerca de 70% das médias e 87,5% das média-grandes têm financiamentos com 
créditos livres, cujas condições de financiamentos são menos vantajosas do que 
em linhas emergenciais

Participação do crédito livre e do crédito direcionado no endividamento
Livre Direcionado

Total 60,7% 39,3%
Empresas com prazos alongados (>24 meses) 58,7% 41,3%
MPIs 48,4% 51,6%
Médias 69,9% 30,1%
Média-grandes 87,5% 12,5%
Grandes 77,8% 22,2%

• 51,6% das MPIs têm financiamento com crédito direcionado (incluem-se as linhas 
emergenciais e o BNDES). 
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Segundo o Banco Central, a inadimplência entre as MPMEs passou de 2,1% em 

dez/20 para 2,3% em fev/21 (dado mais recente).

3,9 3,8 3,9
4,1 4,2

3,5

3,1

2,6

2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,3

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21

Inadimplência da carteira de crédito de Micro, Pequena e Média (MPMe)
Em %

INÍCIO DA PANDEMIA
Empresas arcando com 

financiamentos antigos com 
dificuldades de caixa e sem 

linhas emergenciais

Linhas emergenciais com 
carência e refinanciamentos

Aumenta a Inadimplência 
com continuidade da 

Pandemia e término das 
carências em algumas 

linhas emergenciais



Financiamentos em atraso (%) – Pesquisa FIESP
MPIs Médias Média-grandes Grandes

1ª Pesquisa 2ª Pesquisa 1ª Pesquisa 2ª Pesquisa 1ª Pesquisa 2ª Pesquisa 1ª Pesquisa 2ª Pesquisa

Até 30 dias 1,6 1,6 1,1 0,9 - - - 7,7

2 meses - 3,1 1,1 - - - - -
3 meses 1,6 1,6 2,1 0,9 - - - -
4 meses - - - - - - - -
5 meses - - 1,1 - - - - -

6 meses ou
superior

1,6 3,1 1,1 2,8 - - - -
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Perfil dos financiamentos em atraso por porte de empresas nas pesquisas da 

FIESP
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• No começo da pandemia, as MPIs se endividaram em crédito livre;

• Médias também só tiveram acesso aos programas emergenciais a partir
julho de 2020;

• O endividamento desses portes na modalidade crédito livre preocupa
pois esses financiamentos apresentam carência, prazo e taxa de juros
desfavoráveis se comparados as linhas emergenciais.
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30,8% das empresas com financiamentos ativos estão com dificuldade para

pagar algum financiamento
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60,5% das empresas com dificuldades apontaram que necessitam de mais

carência e prazos, além de renegociação de contratos.

Qual item abaixo é o mais importante para sua empresa? (%)

Maior carência 25,0

Maior prazo 18,8

Renegociar o contrato 16,7

Novos financiamentos 14,6

Contratação de novos financiamentos 10,4

Refinanciar o principal 4,2

Não sei 10,4

Total 100,0

60,5%



Proposta

• Apesar do endividamento em linha com a média histórica,

o aumento da inadimplência unido ao recrudescimento da

pandemia preocupa. Seria de suma importância as

empresas procurarem seus agentes financeiros para a

renegociação de seus empréstimos;

• A FIESP, por meio do DEMPI, se reunirá com os agentes

financeiros para expor os resultados das pesquisas;

• A FIESP, através do seu presidente Paulo Skaf, tem atuado

junto ao Ministério da Economia quanto ao alongamento

de carência e prazo de todas as linhas emergenciais, a

exemplo do que já foi efetuado com o PRONAMPE.
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Central de Crédito: Prorrogação do Pronampe

• Em 09/03, o Governo Federal aprovou a
extensão do Pronampe por mais 3
meses.

• Em 10/03, o regulamento do
FGO/Pronampe foi alterado,
possibilitando as instituições efetivarem a
prorrogação:

“36 (trinta e seis) meses para o
pagamento, incluído o período de
carência de até 11 meses, com
capitalização de juros previstos no item
I, para as pessoas de que trata o inciso I
do Art. 4º deste Regulamento”
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Status das Instituições Financeiras:

• As instituições: Santander, Bradesco,
Sicoob e Sicredi implementada e
disponibilizada as empresas.

• Banco do Brasil, Caixa e Itaú
informaram que estão em processo
de normatização interna,
atualização de sistemas e
comunicação com a rede.

• As solicitações disponibilizadas
estão sendo feitas por meio do app
e internet banking.

15



Central de Crédito: Canal de Dificuldades

• Após o contato com seu banco, se tiver dificuldades de concretizar sua demanda de crédito,
continuamos com o canal exclusivo na Central de Crédito para sua empresa relatar, receber
orientações, além de direcionarmos o seu registro aos agentes financeiros.

• Continuaremos acompanhando todas ações e ofertas de crédito permitindo identificar e
antecipar propostas para bancos e governo, visando destravar e facilitar o acesso ao crédito
a todas as empresas.
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www.fiesp.com.br/coronavirus
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http://www.fiesp.com.br/coronavirus
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