CRÉDITO PARA MPES: Confira como Bradesco, Itaú e Santander estão apoiando crédito
às micro e pequenas empresas

Em virtude do cenário atual, as instituições financeiras anunciaram, nas últimas semanas,
medidas especiais para auxiliar as micro e pequenas empresas no enfrentamento da crise
provocada pelo COVID-19. Confira as oportunidades oferecidas pelos principais bancos
privados:

BRADESCO
O Bradesco informou estar à disposição para prorrogar por 60 dias as dívidas de operações em
dia e o cliente que está interessado na possibilidade deve contatar as agências. Não há mais
detalhes sobre possíveis medidas além dessa até esse momento.

Com a redução da taxa SELIC para 3,75%, o banco anunciou que iria reduzir suas taxas de juros
para clientes pessoa física e jurídica, repassando o corte de 0,50 ponto percentual da taxa básica
de juros para as suas linhas de crédito.

O banco liberou no dia 06/04 a solicitação da linha de crédito de folha de pagamento anunciada
pelo governo para os correntistas do banco. O cliente poderá realizar a solicitação através do
gerenciador financeiro (internet banking). Quem for elegível terá o limite pré-aprovado disponível
no canal. A taxa de juros da operação é de 3,75% a.a. e terá prazo de até 36 meses.

ITAU
O banco anunciou que a prorrogação de dívidas é possível com a assinatura do Itaú Crédito Sob
Medida, que permite a alteração da data original. Assim, o cliente irá repactuar seu contrato e,
no momento de escolha da nova data de vencimento, poderá prorrogar por até 60 dias o
pagamento.

Quem já tem o Itaú Crédito Sob Medida contratado também pode renegociar o vencimento da
sua próxima parcela, optando por pagá-la 60 dias depois da data originalmente acordada. A
prorrogação também vale para financiamento de imóvel ou veículo. Durante este período, será
mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa.

Com a redução da taxa SELIC para 3,75%, o banco anunciou que iria reduzir suas taxas de juros
para clientes pessoa física e jurídica, repassando o corte de 0,50 ponto percentual da taxa básica
de juros para as suas linhas de crédito.

SANTANDER
O Santander ampliou em 10% o limite do cartão de crédito de todos os clientes adimplentes.
Para saber se a alteração já foi feita, basta utilizar o aplicativo de gestão de cartões Santander
Way, via celular ou tablet.

Em relação à iniciativa de prorrogar por até 60 dias o vencimento de parcelas de contratos de
crédito, o banco informou que, para seus clientes, essa opção abrangerá algumas linhas de
crédito pessoal (CP), preventivo, direto ao consumidor (CDC) e imobiliário.
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