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1. Importância das Micro e Pequenas Empresas para a 
Economia do Brasil

2. De onde vem a maior dificuldade do setor? FALTA DE 
ACESSO A CRÉDITO BARATO

3. Temos recursos de sobra para garantir a circulação 
saudável de moeda na economia. Por quê isso não 
acontece?

4. Impactos de um Auxílio Emergencial a 
Microempreendedores individuais e Micro e Pequenas 
Empresas. O que outros países estão fazendo?



1 – Importância das Micro e Pequenas 
Empresas para a Economia do Brasil



Fonte: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pequena-empresa-responde-por-70-dos-empregos,70001963654

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pequena-empresa-responde-por-70-dos-empregos,70001963654


DIAGNÓSTICO DO DANO ÀS PEQUENAS E 
MICROEMPRESAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA

SEBRAE https://bit.ly/3dHcOs6

https://bit.ly/3dHcOs6


2 – De onde vem a maior dificuldade das 
Micro e Pequenas Empresas no Brasil?

FALTA DE ACESSO A CRÉDITO BARATO



PANDEMIA 2020
Sob a justificativa de 

garantir recursos 
para empréstimos 

para empresas

Banco Central 
injetou 

TRILHÕES nos 
Bancos



Banco Central 
liberou 

trilhões de 
reais aos 
bancos

Mas os bancos 
negaram 

empréstimos 
às pequenas 

empresas



Pequenas 
empresas de 

todos os 
setores foram 

à falência

A principal causa 
foi a dificuldade 

de acesso a 
crédito



O dinheiro 
liberado pelo BC 
aos bancos ficou 

“empoçado”
nos bancos

Enquanto milhares 
de empresas 

quebravam sem 
acesso a crédito



O QUE ACONTECEU COM O DINHEIRO “EMPOÇADO” 
NOS BANCOS? 

Rendeu juros diários aos bancos, à custa da 
sociedade!

A REMUNERAÇÃO DA SOBRA DE CAIXA DOS BANCOS 
EXPLODIU EM PLENA PANDEMIA



3 – Temos recursos de sobra para garantir a 
circulação saudável de moeda na economia. 

Por quê isso não acontece?



A TÃO FALADA “ESCASSEZ DE POUPANÇA”
NO BRASIL É FALSA

Superamos R$ 1,7 trilhão de “Operações Compromissadas” em alguns 
dias de setembro/2020. Esse dinheiro deveria ter sido colocado à 

disposição da sociedade, por meio de empréstimos a juros baixos, mas 
os bancos se negaram e receberam juros do Banco Central.

Bancos só emprestaram depois de aprovados programas com uso de 
dinheiro do Tesouro Nacional e emissão de dívida pública 

(PRONAMPE R$ 38 bilhões e FGI R$ 20 bilhões)



Ver: Assalto aos cofres públicos https://bit.ly/3coiw27 e https://bit.ly/2YboFpY

COMO TEM FUNCIONADO A REMUNERAÇÃO DA SOBRA DE 
CAIXA DOS BANCOS? 

https://bit.ly/3coiw27
https://bit.ly/2YboFpY


TEMOS MANTIDO MAIS DE 
R$ 4 TRILHÕES EM CAIXA HÁ VÁRIOS ANOS e 

chegamos a quase R$ 5 TRILHÕES no final de 2020:

• R$ 1,289 TRILHÃO na Conta Única do Tesouro Nacional

• R$ 1,393 TRILHÃO no caixa do Banco Central

• R$ 1,836 TRILHÃO em Reservas Internacionais!
Fonte dos dados no artigo “O déficit está no Banco Central e não nos gastos sociais, disponível em 
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/extra-classe-o-deficit-esta-no-banco-central-e-nao-nos-gastos-sociais-por-maria-lucia-fattorelli/

O PROBLEMA É QUE O MERCADO SE APODERA DE TODO ESSE 
DINHEIRO ATRAVÉS DO SISTEMA DA DÍVIDA E DA ATUAÇÃO DA 

POLÍTICA MONETÁRIA SUICIDA DO BANCO CENTRAL

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/extra-classe-o-deficit-esta-no-banco-central-e-nao-nos-gastos-sociais-por-maria-lucia-fattorelli/


CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Artigo 192

O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a 
servir aos interesses da coletividade, em todas as 
partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de 

crédito, será regulado por leis complementares que 
disporão, inclusive, sobre a participação do capital 

estrangeiro nas instituições que o integram
O sistema bancário obedece à Constituição?



Ao contrário de “promover o desenvolvimento 
equilibrado”, mecanismos que favorecem somente bancos 

têm provocado queda do PIB e fabricado “crises”

A CRISE FABRICADA que atravessamos desde 2014 está diretamente ligada à 
operação de remuneração da sobra de caixa dos bancos, como mostramos em 
recente vídeo da campanha É HORA DE VIRAR O JOGO https://bit.ly/3p3vlT4 e artigo 

https://bit.ly/38kEiBQ
Ver Capítulo 6 da Novela Assalto aos Cofres Públicos https://bit.ly/3mPOQhf

https://bit.ly/3p3vlT4
https://bit.ly/38kEiBQVer
https://bit.ly/3mPOQhf


Ao contrário de “servir aos interesses da coletividade”, 
bancos cobram juros estratosféricos, amarram a economia 

e prejudicam as pessoas que precisam acessar crédito

Ver vídeo: Juros altos amarram o Brasil https://bit.ly/3gkMOo2

https://bit.ly/3gkMOo2


Em poucos meses de 2020 Banco Central liberou 
trilhões aos bancos

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/ref

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/ref


CUSTO DO FINANCIAMENTO DO BANCO CENTRAL 

PELO TESOURO NACIONAL

Ano

Volume de Títulos entregues pelo Tesouro 
Nacional ao Banco Central sem 

contrapartida financeira 

(Bilhões de Reais)

Volume de Juros pagos pelo Tesouro 
Nacional ao Banco Central sobre os 
títulos públicos acumulados no BC 

(Bilhões de Reais)

Soma 

(Bilhões de Reais)

2010 56,86 71,51 128,37 
2011 186,28 84,30 270,58 
2012 117,11 89,43 206,54 
2013 129,61 94,18 223,79
2014 287,39 108,82 396,21
2015 192,48 145,46 337,94
2016 238,66 162,05 400,71
2017 88,21 163,11 251,32
2018 188,19 158,49 346,68
2019 185,18 152,78 337,97
Soma 1.669,97 1.230,13 2.900,11

Elaboração própria. Fonte: https://bit.ly/3hOKYtu e https://bit.ly/32CXI0h

Tesouro gastou quase R$ 3 Trilhões em 10 anos 
para financiar o Banco Central

Ver artigo “O déficit está no Banco Central e não nos gastos sociais, 
disponível em https://bit.ly/2YJf6P7

https://bit.ly/3hOKYtu
https://bit.ly/32CXI0h
https://bit.ly/2YJf6P7


Sistema bancário tradicional tem funcionado 
de forma PARASITA

A Selic – taxa básica divulgada pelo Banco Central – está em 2,75% 
ao ano, mas os juros no cheque especial está acima de 120 % e no cartão 
de crédito supera 250% a.a. Isso é USURA! ROUBO

Juros Cheque Especial 
acima de 120 % 

Juros Cartão de Crédito 
acima de 250%



Política monetária suicida do Banco Central foi a 
principal causa da “crise” fabricada desde 2014

https://bit.ly/3cDQuxO

https://bit.ly/3liKWeM

https://bit.ly/39WBg5C

https://bit.ly/3cDQuxO
https://bit.ly/3liKWeM
https://bit.ly/39WBg5C


Em vez de interromper a política monetária suicida 
praticada pelo Banco Central, o Congresso aprovou 

a autonomia almejada pelos bancos há décadas!

Ver artigo https://bit.ly/3wyxqKC
ADI 6.696 apresentada ao STF

https://bit.ly/3wyxqKC%20e%20ADI%206.696


QUEM MANDA NO BRASIL ? 

O BIS e o 
SISTEMA DA 

DÍVIDA
https://bit.ly/3hVPV3Z

BANCO PRIVADO 
BIS: 

Centro do poder de 
regulamentação e 

supervisão financeira 
global

https://bit.ly/35mCy7h

https://bit.ly/3hVPV3Z
https://bit.ly/35mCy7h


4 – Impactos de um Auxílio Emergencial a 
Microempreendedores individuais e Micro e 

Pequenas Empresas. O que outros países 
estão fazendo?



Proteger o emprego

Com vista a ajudar os trabalhadores a manterem os seus
empregos durante a crise, a UE criou um instrumento europeu de
apoio temporário para atenuar os riscos de desemprego numa
situação de emergência (SURE). O regime prevê até 100 bilhões
de euros em empréstimos concedidos aos Estados-Membros em
condições favoráveis para ajudar a cobrir os custos dos regimes
nacionais de tempo de trabalho reduzido.

https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/

https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/coronavirus/10-things-against-covid-19/


OUTROS PAÍSES
EUA: 19 programas de apoio a pequenos negócios na pandemia
https://www.sba.gov/funding-programs/grants

CHINA
https://www.cnbc.com/2020/12/23/china-extends-stimulus-programs-for-
small-businesses.html

FRANÇA
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/france-government-and-
institution-measures-in-response-to-covid.html

CANADÁ
https://www.canada.ca/en/services/business/maintaining-your-
business.html

https://www.sba.gov/funding-programs/grants
https://www.cnbc.com/2020/12/23/china-extends-stimulus-programs-for-small-businesses.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/france-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
https://www.canada.ca/en/services/business/maintaining-your-business.html


OUTROS PAÍSES
AUSTRÁLIA
https://www.smallbusiness.wa.gov.au/blog/coronavirus-stimulus-package-
small-business

PORTUGAL
https://eportugal.gov.pt/

ESPANHA
https://english.elpais.com/economy_and_business/2021-02-24/spanish-
government-announces-11bn-support-package-for-hostelry-tourism-
sectors.html

REINO UNIDO
https://www.gov.uk/government/collections/financial-support-for-
businesses-during-coronavirus-covid-19

https://www.smallbusiness.wa.gov.au/blog/coronavirus-stimulus-package-small-business
https://eportugal.gov.pt/
https://english.elpais.com/economy_and_business/2021-02-24/spanish-government-announces-11bn-support-package-for-hostelry-tourism-sectors.html
https://www.gov.uk/government/collections/financial-support-for-businesses-during-coronavirus-covid-19


BRASIL: 12ª 
economia

84º IDH

2ª maior 
concentração de 
renda do mundo

Isso não é acaso, 
mas decorre do 

modelo econômico 
aqui aplicado

https://auditoriacidada.org.br/e-hora-de-virar-o-jogo/

https://auditoriacidada.org.br/e-hora-de-virar-o-jogo/


Enquanto 
outros países 
investem na 
Economia e 
procuram 
minorar os 
efeitos da 

pandemia, no 
Brasil o 

privilégio do 
Sistema da 

Dívida e 
mecanismos 

operados pelo 
Banco Central 
aprofundam a 

crise
https://bit.ly/3pOSvvH

https://bit.ly/3pOSvvH


CONCLUSÃO

ü Temos recursos suficientes para garantir Auxílio
Emergencial em valor decente durante a pandemia, mas
isso não tem acontecido porque os recursos estão sendo
absorvidos pelo Sistema da Dívida

ü Temos condições de praticar juros baixíssimos e
prazos de carência para incentivar micro e pequenas
empresas, mas isso não tem acontecido por causa da
política monetária do Banco Central (abuso das “Op.
Compromissadas”), o que irá agravar ainda mais se aprovado
o “Depósito Voluntário Remunerado” (PL 3.877/2020, PL
9.248/2017, PLP 112/2019). Ver Interpelação Extrajudicial
https://bit.ly/3leLUtK

https://bit.ly/3leLUtK


AUDITORIA DA DÍVIDA
ü Prevista na Constituição Federal de 1988
ü Plebiscito popular ano 2000: mais de seis milhões de

votos

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
www.auditoriacidada.org.br

https://bit.ly/3djrhKz

http://www.auditoriacidada.org.br/
https://bit.ly/3djrhKz


Grata

Maria Lucia Fattorelli


