
OPORTUNIDADES DE FOMENTO 
NOS NOVOS TEMPOS



APRESENTAÇÃO
A ABES tem o propósito de colaborar na construção de um Brasil 
Mais Saudável, Mais Digital e Menos Desigual, no qual a tecnologia da 
informação desempenha um papel fundamental para a 
democratização do conhecimento e a criação de novas oportunidades 
para todos. Nesse sentido, entendemos que o compromisso da ABES 
é o de assegurar um ambiente de negócios propício à inovação, ético, 
dinâmico e competitivo globalmente, posicionando a ABES como uma 
entidade relevante aos associados e referência nacional e 
internacional do setor de tecnologia brasileiro - sempre alinhada à 
sua missão de conectar, orientar, proteger e desenvolver o setor 
brasileiro de TIC. 

Rodolfo Fücher - Presidente ABES 



A ABES está comprometida com seu propósito de construir um Brasil Mais 
Saudável, Mais Digital e Menos Desigual, no qual a tecnologia da informação 
desempenha um papel fundamental para a democratização do conhecimento e a 
criação de novas oportunidades para todos os cidadãos atingidos pela pandemia da 
Covid-19 (coronavírus).

Um propósito que se torna imprescindível neste momento desafiador, no qual 
passamos por transformações de hábitos, costumes e gestão dos negócios, que 
certamente impactarão significativamente em nosso comportamento, nossas 
prioridades e formas de relacionamento.

Para fortalecer, ainda mais, este compromisso da ABES com o Brasil, decidimos 
neste período incluir em nossa logomarca as cores verde e amarela, símbolos da 
brasilidade.

Com certeza, o Setor de TI será uma alavanca para ajudar o Brasil a sair da crise por 
meio da modernização do país, melhorando a qualidade de vida da população, 
gerando empregos, promovendo a transformação digital de diferentes setores e 
fortalecendo a competitividade brasileira internacionalmente.

É hora de unir forças, inteligência e aproveitar todo o potencial das novas 
tecnologias para superarmos estes desafios!

A ABES E OS 
NOVOS TEMPOS



1. Serviços de médio e grande porte
2. Serviços de pequeno porte
3. Comércio de médio e grande porte
4. Comércio de pequeno porte
5. Indústria de médio e grande porte
6. Indústria de pequeno porte

Crédito, Seguro e Garantias
Desburocratização
Flexibilização Trabalhista
Fôlego ao Fluxo de Caixa
Manutenção da Oferta de Bens e Serviços
Preservação ao Consumo Responsável

VAMOS VENCER
Medidas de Apoio ao Setor Produtivo - SEPEC/ME

http://www.gov.br/vamosvencer



Fôlego ao Fluxo de Caixa

● Redução de contribuições ao Sistema S em 50%
● Adiamento no recolhimento do FGTS pelas empresas
● Pausa de até duas prestações nos financiamentos da Caixa 

Econômica Federal
● Suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e 

novas condições de parcelamento para Pessoa Física ou Jurídica
● Carência de até 90 dias para novas contratações de crédito 

comercial com a Caixa
● Adiamento do pagamento do PIS, Pasep, Cofins e contribuição 

para a previdência por empresas

Flexibilização Trabalhista

● Redução da jornada de trabalho
● Novo Suspensão do contrato de trabalho
● Plataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional
● Interrupção de férias e licenças dos profissionais da área de 

saúde
● Medidas excepcionais e temporárias pela manutenção dos 

Empregos e da Saúde, durante o Estado de Calamidade Pública
● Suspensão temporária de exigências administrativas em 

segurança e saúde no trabalho
● Teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, banco 

de horas, aproveitamento e antecipação de feriados
● Novo Possibilidade de acordos coletivos

Crédito, Seguro e Garantias

● Linhas de crédito em condições especiais
● Suspensão do pagamento de amortizações de empréstimos 

do BNDES
● Linhas de financiamento de máquinas e equipamentos com 

taxas reduzidas e carência com a Caixa

Manutenção da oferta de bens e serviços

● Assegura o direito do consumidor e das empresas no caso de 
cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos dos 
setores de turismo e cultura

● Define os serviços públicos e atividades essenciais com vista 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública da 
Covid-19

● Entrega antecipada de bens, mercadorias e matérias primas 
para Operadores Econômicos Autorizados (OEA) nos 
despachos de importação

🔗 Clique aqui para conhecer as demais medidas.

SERVIÇOS MÉDIO E GRANDE 
PORTE

SERVIÇOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE
 Vamos Vencer - SEPEC / ME

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/covid-19/paginas/5-servicos-de-medio-e-grande-porte


Fôlego ao Fluxo de Caixa

● Adiamento de pagamento dos impostos federais no Simples 
Nacional

● Adiamento no recolhimento do FGTS pelas empresas
● Pausa de até duas prestações nos financiamentos da Caixa 

Econômica Federal
● Suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e 

novas condições de parcelamento para Pessoa Física ou Jurídica
● Carência de até 90 dias para novas contratações de crédito 

comercial com a Caixa
● Adiamento do pagamento do PIS, Pasep, Cofins e contribuição 

para a previdência por empresas

Flexibilização Trabalhista

● Redução da jornada de trabalho
● Suspensão do contrato de trabalho
● Plataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional
● Interrupção de férias e licenças dos profissionais da área de 

saúde
● Medidas excepcionais e temporárias pela manutenção dos 

Empregos e da Saúde, durante o Estado de Calamidade Pública
● Suspensão temporária de exigências administrativas em 

segurança e saúde no trabalho
● Teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, banco 

de horas, aproveitamento e antecipação de feriados
● Possibilidade de acordos coletivos

Crédito, Seguro e Garantias

● Linha emergencial de crédito para folha de pagamentos
● Liberação de R$ 5 bilhões em recursos do FAT para expansão 

de crédito à produção
● Linhas de crédito em condições especiais
● Suspensão do pagamento de amortizações de empréstimos do 

BNDES
● Melhores condições de crédito por meio da parceria entre o 

BNDES e financeiras inovadoras (fintechs)
● Linhas de financiamento de máquinas e equipamentos com 

taxas reduzidas e carência com a Caixa

 
Manutenção da oferta de bens e serviços

● Assegura o direito do consumidor e das empresas no caso de 
cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos dos 
setores de turismo e cultura

● Define os serviços públicos e atividades essenciais com vista 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública da Covid-19

● Entrega antecipada de bens, mercadorias e matérias primas 
para Operadores Econômicos Autorizados (OEA) nos 
despachos de importação

🔗 Clique aqui para conhecer as demais medidas.

SERVIÇOS PEQUENO PORTE
SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE
 Vamos Vencer - SEPEC / ME

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/covid-19/paginas/6-servicos-de-pequeno-porte


Fôlego ao Fluxo de Caixa

● Redução de contribuições ao Sistema S em 50%
● Adiamento no recolhimento do FGTS pelas empresas
● Pausa de até duas prestações nos financiamentos da Caixa 

Econômica Federal
● Suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e 

novas condições de parcelamento para Pessoa Física ou Jurídica
● Carência de até 90 dias para novas contratações de crédito 

comercial com a Caixa
● Adiamento do pagamento do PIS, Pasep, Cofins e contribuição 

para a previdência por empresas

Flexibilização Trabalhista

● Redução da jornada de trabalho
● Suspensão do contrato de trabalho
● Plataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional
● Medidas excepcionais e temporárias pela manutenção dos 

Empregos e da Saúde, durante o Estado de Calamidade Pública
● Suspensão temporária de exigências administrativas em 

segurança e saúde no trabalho
● Teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, banco 

de horas, aproveitamento e antecipação de feriados
● Possibilidade de acordos coletivos

Crédito, Seguro e Garantias

● Linhas de crédito em condições especiais
● Suspensão do pagamento de amortizações de empréstimos 

do BNDES
● Linhas de financiamento de máquinas e equipamentos com 

taxas reduzidas e carência com a Caixa

 
Manutenção da oferta de bens e serviços

● Define os serviços públicos e atividades essenciais com vista 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública da 
Covid-19

● Entrega antecipada de bens, mercadorias e matérias primas 
para Operadores Econômicos Autorizados (OEA) nos 
despachos de importação

● Liberação rápida e prioritária na importação de 
medicamentos e produtos relacionados à Covid-19

● Licenciamento não automático (especial) parametrizado no 
Siscomex

● Permissão de produção e venda de álcool 70%
● Redução temporária do Imposto de Importação (II) para 

produtos relacionados ao combate à Covid-19

🔗 Clique aqui para conhecer as demais medidas.

COMÉRCIO MÉDIO E GRANDE 
PORTE

COMÉRCIO DE MÉDIO E GRANDE PORTE
 Vamos Vencer - SEPEC / ME

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/covid-19/paginas/3-comercio-de-medio-e-grande-porte


Fôlego ao Fluxo de Caixa

● Adiamento de pagamento dos impostos federais no Simples 
Nacional

● Adiamento no recolhimento do FGTS pelas empresas
● Pausa de até duas prestações nos financiamentos da Caixa 

Econômica Federal
● Suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e 

novas condições de parcelamento para Pessoa Física ou Jurídica
● Carência de até 90 dias para novas contratações de crédito 

comercial com a Caixa
● Adiamento do pagamento do PIS, Pasep, Cofins e contribuição 

para a previdência por empresas

Flexibilização Trabalhista

● Redução da jornada de trabalho
● Suspensão do contrato de trabalho
● Plataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional
● Medidas excepcionais e temporárias pela manutenção dos 

Empregos e da Saúde, durante o Estado de Calamidade Pública
● Suspensão temporária de exigências administrativas em 

segurança e saúde no trabalho
● Teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, banco 

de horas, aproveitamento e antecipação de feriados
● Possibilidade de acordos coletivos

Crédito, Seguro e Garantias

● Linha emergencial de crédito para folha de pagamentos
● Liberação de R$ 5 bilhões em recursos do FAT para expansão 

de crédito à produção
● Linhas de crédito em condições especiais
● Suspensão do pagamento de amortizações de empréstimos 

do BNDES
● Melhores condições de crédito por meio da parceria entre o 

BNDES e financeiras inovadoras (fintechs)
● Linhas de financiamento de máquinas e equipamentos com 

taxas reduzidas e carência com a Caixa

 
Manutenção da oferta de bens e serviços

● Define os serviços públicos e atividades essenciais com vista 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública da 
Covid-19

● Liberação rápida e prioritária na importação de 
medicamentos e produtos relacionados à Covid-19

● Licenciamento não automático (especial) parametrizado no 
Siscomex

● Permissão de produção e venda de álcool 70%

🔗 Clique aqui para conhecer as demais medidas.

COMÉRCIO PEQUENO PORTE
COMÉRCIO DE PEQUENO PORTE
 Vamos Vencer - SEPEC / ME

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/covid-19/paginas/4-comercio-de-pequeno-porte


Fôlego ao Fluxo de Caixa

● Redução de contribuições ao Sistema S em 50%
● Adiamento no recolhimento do FGTS pelas empresas
● Pausa de até duas prestações nos financiamentos da Caixa 

Econômica Federal
● Suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e 

novas condições de parcelamento para Pessoa Física ou Jurídica
● Carência de até 90 dias para novas contratações de crédito 

comercial com a Caixa
● Adiamento do pagamento do PIS, Pasep, Cofins e contribuição 

para a previdência por empresas

Flexibilização Trabalhista

● Medidas excepcionais e temporárias pela manutenção dos 
Empregos e da Saúde, durante o Estado de Calamidade Pública

● Suspensão temporária de exigências administrativas em 
segurança e saúde no trabalho

● Teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, banco 
de horas, aproveitamento e antecipação de feriados

● Redução da jornada de trabalho
● Suspensão do contrato de trabalho
● Possibilidade de acordos coletivos
● Plataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional

INDÚSTRIAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE
 Vamos Vencer - SEPEC / ME

Crédito, Seguro e Garantias

● Linhas de crédito em condições especiais
● Suspensão do pagamento de amortizações de empréstimos 

do BNDES
● Linhas de financiamento de máquinas e equipamentos com 

taxas reduzidas e carência com a Caixa

Manutenção da oferta de bens e serviços

● Define os serviços públicos e atividades essenciais com vista 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública da 
Covid-19

● Entrega antecipada de bens, mercadorias e matérias primas 
para Operadores Econômicos Autorizados (OEA) nos 
despachos de importação

● Liberação rápida e prioritária na importação de 
medicamentos e produtos relacionados à Covid-19

● Licenciamento não automático (especial) parametrizado no 
Siscomex

● Permissão de produção e venda de álcool 70%

🔗 Clique aqui para conhecer as demais medidas.

INDÚSTRIA MÉDIO E GRANDE 
PORTE

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/covid-19/paginas/1-industria-de-meio-e-grande-porte


Fôlego ao Fluxo de Caixa

● Adiamento de pagamento dos impostos federais no Simples 
Nacional

● Adiamento no recolhimento do FGTS pelas empresas
● Pausa de até duas prestações nos financiamentos da Caixa 

Econômica Federal
● Suspensão de processos de cobrança da dívida ativa da União e 

novas condições de parcelamento para Pessoa Física ou Jurídica
● Carência de até 90 dias para novas contratações de crédito 

comercial com a Caixa
● Adiamento do pagamento do PIS, Pasep, Cofins e contribuição 

para a previdência por empresas

Flexibilização Trabalhista

● Redução da jornada de trabalho
● Suspensão do contrato de trabalho
● Plataforma de cursos gratuitos de qualificação profissional
● Medidas excepcionais e temporárias pela manutenção dos 

Empregos e da Saúde, durante o Estado de Calamidade Pública
● Suspensão temporária de exigências administrativas em 

segurança e saúde no trabalho
● Teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, banco 

de horas, aproveitamento e antecipação de feriados
● Possibilidade de acordos coletivos

Crédito, Seguro e Garantias

● Linha emergencial de crédito para folha de pagamentos
● Liberação de R$ 5 bilhões em recursos do FAT para expansão 

de crédito à produção
● Linhas de crédito em condições especiais
● Suspensão do pagamento de amortizações de empréstimos 

do BNDES
● Melhores condições de crédito por meio da parceria entre o 

BNDES e financeiras inovadoras (fintechs)
● Linhas de financiamento de máquinas e equipamentos com 

taxas reduzidas e carência com a Caixa

Manutenção da Oferta de Bens e Serviços

● Define os serviços públicos e atividades essenciais com vista 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública da 
Covid-19

● Entrega antecipada de bens, mercadorias e matérias primas 
para Operadores Econômicos Autorizados (OEA) nos 
despachos de importação

● Liberação rápida e prioritária na importação de 
medicamentos e produtos relacionados à Covid-19

🔗 Clique aqui para conhecer as demais medidas.

INDÚSTRIAS DE PEQUENO PORTE
 Vamos Vencer - SEPEC / ME

INDÚSTRIA PEQUENO PORTE

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/covid-19/paginas/2-industria-de-pequeno-porte


Central de Relacionamento ABES
(11) 2161 2833

Portal ABES
http://www.abessoftware.com.br/

http://www.abessoftware.com.br/

