
Programa de Proteção ao Pagamento (PPP)

O programa viabiliza empréstimos perdoáveis com juros de 1%, até 10 milhões de dólares, através de credores aprova-
dos pela Administração de Pequenas Empresas (SBA, por sua sigla em inglês) para ajudar pequenas empresas a 
reintegrar seus funcionários à folha de pagamento e arcar com despesas comerciais qualificadas pelo programa por 8 
semanas durante a pandemia da COVID-19.

Atualizado em 24 de abril de 2020

A minha empresa é elegível? 

Esse empréstimo será perdoado? 

Quais despesas o empréstimo cobrirá?

• Todas as empresas - incluindo organizações sem fins lucrativos, organizações que prestam serviços a 
veteranos, empresas individuais, trabalhadores autônomos e prestadores de serviços independentes - 
com até 500 funcionários. 

• O impacto sofrido pela empresa precisa ser resultado da pandemia da COVID-19 
• A empresa precisa ser sediada e os funcionários localizados nos Estados Unidos da América

Os mutuários serão elegíveis para o perdão do empréstimo e, desde que sejam mantidos os registros 
adequados, o valor do perdão será igual ao que os mutuários gastaram em despesas qualificadas durante 
o período de oito semanas que começa no dia em que os fundos são depositados na conta da empresa. 
Pelo menos 75% do valor total do empréstimo precisa ser gasto com os custos da folha de pagamento 
dos funcionários. A contagem de funcionários tem que corresponder ou exceder o número de funcionários 
informado ao enviar a sua solicitação

• A empresa não gastar pelo menos 75% do valor do empréstimo em folha de pagamento 
• A empresa não pagar pelo menos o mesmo número de funcionários informado na solicitação 
• A empresa cortar salários de qualquer funcionário em mais de 25%

O valor do empréstimo que será perdoado será reduzido proporcionalmente se os seguintes quesitos não 
forem atendidos:

Caso tenha dúvidas, entre em contato com o escritório distrital da SBA de Rhode Island no 
telefone 401.528.4561 ou no e-mail rhodeisland_do@sba.gov

• Salários, retiradas, comissões e gorjetas (limitado a $ 100 mil dólares/ano/funcionário)

• Pagamentos de juros de hipotecas (NÃO APLICÁVEL a pagamentos antecipados de hipotecas ou a 
pagamentos do valor principal), pagamentos de aluguel, pagamentos de serviços públicos   

• Se você recebeu um empréstimo EIDL de 31 de janeiro de 2020 a 3 de abril de 2020, você pode 
refinanciá-lo usando um empréstimo de PPP

• Os rendimentos de qualquer adiantamento de até $10.000 dólares no empréstimo tipo EIDL 
serão deduzidos do valor do perdão do empréstimo PPP

• A maioria dos benefícios, incluindo custos com férias, licenças-maternidade e/ou paternidade, familiar, 
médica ou por doença; pagamentos necessários para concessão de benefícios de assistência médica 
em grupo, incluindo mensalidades do seguro; pagamento de qualquer benefício de aposentadoria; 
pagamento de impostos estaduais e locais apurados a partir da remuneração dos empregados

Custos da folha de pagamento

Custos da empresa

Refinanciar um Empréstimo de Danos Econômicos por Desastre (EIDL) da SBA

Observação: A folha de pagamento dos funcionários que recebem gorjetas pode se basear nos registros 
de gorjetas anteriores dos funcionários ou, na ausência desses registros, em uma estimativa razoável, de 
boa-fé, feita pelo empregador
Observação: A folha de pagamento para prestadores de serviços independentes ou proprietários 
individuais pode incluir salário, comissões, receita, lucro líquido ou remuneração similar

Observação: todos os contratos de serviço e/ou acordos de aluguel/dívida devem estar em vigor 
antes do dia 15 de fevereiro de 2020 

Observação: Se o seu empréstimo EIDL foi usado para cobrir custos da folha de pagamento, seu 
empréstimo PPP precisa ser usado para refinanciar seu empréstimo EIDL 
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Calcular custos acumulados da folha de 
pagamento dos últimos doze meses para 
funcionários cujo principal local de residência é 
nos Estados Unidos.
Observação: Os prazos podem diferir para 
empresas sazonais. 

Qualquer funcionário que ganhe $100 mil 
dólares/ano receberá um valor máximo de $100 
mil dólares. Subtrair qualquer remuneração paga 
a um funcionário que exceda o salário anual de 
$100 mil dólares. 

Calcule os custos médios da folha de pagamento 
mensal (divida o valor da Etapa 2 por 12).

Multiplique os custos médios da folha de 
pagamento mensal da Etapa 3 por 2,5. 

Se aplicável, adicione o valor pendente de 
um Empréstimo de Danos Econômicos por 
Desastre (EIDL, por sua sigla em inglês) 
feito entre 31 de janeiro de 2020 e 3 de 
abril de 2020 e subtraia o valor de qualquer 
“adiantamento” de um empréstimo do 
EIDL COVID-19 (porque ele não precisa ser 
reembolsado). O resultado das etapas de 1 a 5 
é o valor máximo do empréstimo para o qual 
você será elegível.

Etapa 1: 

Etapa 2: 

Etapa 3:

Etapa 4:

 
Etapa 5:

Como calcular o valor máximo do empréstimo? 4

Como fazer a solicitação?

Empréstimo de Danos Econômicos por Desastre (EIDL)?

• Um formulário preenchido de Solicitação de Mutuário do Programa de Proteção ao Pagamento, 
encontrado no site do Departamento do Tesouro dos EUA (home.treasury.gov/cares). 

• Data da abertura da sua empresa, quantidade anual de vendas/receita e endereço de correspondência 

• Número de Seguro Social (SSN)/Número de Identificação do Empregador 
(EIN)

• Receita bruta de 2018 ou 2019 (declarações fiscais)
• Custo dos produtos vendidos em 2018 ou 2019 (declarações fiscais)
• Data em que a empresa foi aberta ou comprada
• Número de empregados (prestadores de serviços para os quais são 

emitidos formulários 1099 estão excluídos do total de empregados)

• Número de empregados (prestadores de serviços 
para os quais são emitidos formulários 1099 
estão excluídos do total de empregados)

• Nome do banco

• Número da conta
• Código de identificação bancária local, ou seja, 

‘routing number’ em inglês

• Relatórios de impostos trimestrais da Receita Federal de 2019 sobre a folha de pagamento tipo 940, 941 
ou 944  

• Relatórios de folha de pagamento por um período de 12 meses (terminando na data mais recente da 
folha de pagamento) 

• Soma de todos os recursos do plano de aposentadoria pago pelo(s) proprietário(s) da empresa, incluindo 
planos 401K, contas individuais de aposentadoria (IRA, por sua sigla em inglês) simples e Acordo 
Simplificado para Pensão de Aposentadoria Individual para Empregados (SEP IRA, por sua sigla em 
inglês) para todos os funcionários e proprietários

• Total de mensalidades de seguro de saúde pagas pelo(s) proprietário(s) da empresa em um plano de 
saúde de grupo (incluindo todos os funcionários e proprietários da empresa) 

A documentação pode incluir os artigos de incorporação da sua empresa, número de identificação 
do empregador/número de identificação fiscal (EIN/TIN, por suas siglas em inglês), cópias das suas 
declarações fiscais, etc.

A documentação pode incluir recibos/relatórios da folha de pagamento da sua empresa, o formulário W3 de 
um ano fiscal anterior, extratos de conta bancária
Observação: prestadores de serviço autônomos podem apresentar seus formulários 1099 para o ano de 2019

A documentação pode incluir cópias de faturas e/ou pagamentos feitos aos facilitadores do plano 
de aposentadoria

A documentação pode incluir cópias de faturas e/ou pagamentos feitos às companhias de seguros

Os empréstimos do PPP são garantidos através de um banco local. Reúna a documentação da lista que 
segue e entre em contato com um credor local participante para enviar a sua solicitação. Você aumentará 
suas chances de receber um empréstimo desse programa se tiver uma solicitação completa antes de 
entrar em contato com o credor. Para ter uma solicitação completa você precisará de:

O Empréstimo de Danos Econômicos por Desastre devido à COVID-19 é outra maneira de obter 
financiamento para a sua empresa durante essa crise. Esse empréstimo disponibiliza até $2 milhões de 
dólares a 3,75% de juros, por períodos de até 30 anos. Uma concessão antecipada de até $10.000 dólares 
também pode estar disponível através desse programa. Para solicitar esse empréstimo, visite o site da 
SBA (sba.gov/page/disaster-loan-applications) e se organize para apresentar:
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Caso tenha dúvidas, entre em contato com o escritório distrital da SBA de Rhode Island no 
telefone 401.528.4561 ou no e-mail rhodeisland_do@sba.gov

http://home.treasury.gov/cares
http://sba.gov/page/disaster-loan-applications
http://sba.gov/page/disaster-loan-applications

