
O que é o Pronampe 2022 e 2023? 

O Pronampe é uma linha de crédito concedida pelo governo brasileiro, criada em 2020 
para apoiar pequenas empresas durante a pandemia de coronavírus.  
O crédito pode ser usado como capital de giro pelos empreendedores para 
pagamentos de despesas, incluindo salários de funcionários, bem como aquisições de 
maquinário e preenchimento de estoque.  

Em 2022, os microempreendedores individuais (MEI) também foram incluídos no 
programa. Em 2023, segundo dados da Receita Federal, cerca de 5,3 milhões de 
empresas tem direito a aderir ao Pronampe.  
  
Quem pode ter acesso ao Pronampe? 

• Microempreendedores individuais (MEI);  

• Microempresas (ME) com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil;  

• Empresas de pequeno porte (EPP) com receita bruta superior a R$ 360 mil e 
igual ou inferior a R$ 4,8 milhões;  

• Empresas de médio porte com receita bruta igual ou inferior a R$ 300 milhões  

•  

Qual o valor do Pronampe? 

O valor que cada empresário pode receber depende de alguns fatores, porém o teto é 
de R$ 150 mil. 

O primeiro é o faturamento anual da empresa informado na Receita Federal, uma vez 
que o empréstimo é limitado a 30% deste número. 

O segundo é o tempo do negócio, que para empresas com menos de um ano de 
funcionamento, é de até 50% do seu capital social ou 30% da receita mensal apurada 
nos seus meses de existência. 

Qual o prazo de pagamento do Pronampe?  

O prazo para começar o pagamento do crédito é de 11 meses, podendo ser parcelado 
em até 72 meses, desde que deduzido o período de carência. Antes, o empréstimo 
tinha o prazo máximo de pagamento em até 48 meses, mas mudou devido à 
dificuldade dos tomadores de quitar a dívida no tempo. 
 
 
Qual a taxa de juros do Pronampe? 

A taxa máxima de juros do Pronampe é a taxa Selic (que, em março de 2023, é de 
13,75%) acrescida de 6% — ou seja, 19,75% ao ano.  
 

https://santandernegocioseempresas.com.br/conhecimento/gestao-financeira/como-conseguir-linha-de-credito/
https://santandernegocioseempresas.com.br/mei/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/03/21/senado-confirma-ampliacao-do-prazo-de-pagamento-do-pronampe#:~:text=O%20Plen%C3%A1rio%20do%20Senado%20aprovou,de%20Pequeno%20Porte%20(Pronampe).
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/03/21/senado-confirma-ampliacao-do-prazo-de-pagamento-do-pronampe#:~:text=O%20Plen%C3%A1rio%20do%20Senado%20aprovou,de%20Pequeno%20Porte%20(Pronampe).
https://santandernegocioseempresas.com.br/conhecimento/gestao-financeira/taxa-selic/

