


DRUMMOND ADVISORS
QUEM SOMOS

▪ Consultoria especializada em transações entre Brasil e Estados Unidos

▪ Equipe conta com contadores e advogados certificados nos dois países

▪ Escritórios em Boston, Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo 

Horizonte



CARES ACT
OVERVIEW

▪ Sancionada em 27 de março pelo Presidente Donald Trump, o

Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act)

disponibiliza $2 trilhões para auxiliar indivíduos e empresas

negativamente impactados pela pandemia.



CARES ACT
EM NÚMEROS

▪ $290 bilhões em pagamentos diretos a contribuintes elegíveis

▪ $260 bilhões em seguro-desemprego expandido

▪ $150 bilhões para governos estaduais e municipais

▪ $510 bilhões em empréstimos expandidos para empresas e governos 
locais

▪ $377 bilhões em novos empréstimos e crédito para pequenas 
empresas

▪ $127 bilhões para a compra de equipamentos para hospitais



CARES ACT
SBA ECONOMIC INJURY DISASTER LOANS (EIDL)

▪ Programa temporário de empréstimo de até $2 milhões disponível para

pequenos negócios afetados diretamente pelo impacto da pandemia do COVID-

19. Este modelo expande o programa de financiamento 7(a) do SBA oferecendo

taxas de juros reduzidas, 3,75% para empresas comerciais e 2,75% para

entidades sem fins lucrativos.

▪ Possibilidade de obtenção de um adiantamento de até $10.000 em até 3 dias

da aplicação. Em caso de não aprovação no programa, o montante antecipado

será perdoado.

▪ Aplicação através do site do SBA - https://covid19relief.sba.gov/

https://covid19relief.sba.gov/


CARES ACT
SBA ECONOMIC INJURY DISASTER LOANS (EIDL)

UTILIZAÇÃO DO RECURSO

Despesas operacionais e obrigações financeiras cuja quitações não seriam
impactadas caso o desastre não houvesse ocorrido.

GARANTIAS 

Ativos da empresa poderão ser usados como colaterais. Acionistas ou sócios com 
mais de 20% de participação acionária deverão ser os garantidores dos 
empréstimos acima de $200.000.

TERMOS DE PAGAMENTO 

Até 30 anos. O pagamento se inicia após o 1º ano da data da aplicação. 



CARES ACT
PAYCHECK PROTECTION PROGRAM (PPP)

Programa que concede empréstimo de até $10 milhões a título de
incentivo a pequenos negócios que mantenham os seus funcionários na
folha de pagamento durante o período de impacto econômico da
pandemia do COVID-19.

Os recursos captados pelo programa PPP podem ser perdoados até
integralmente caso os funcionários sejam mantidos em folha de
pagamento por 8 semanas, e o recurso obtido seja utilizado para a
folha de pagamento, aluguel, juros imobiliários ou serviços de utilities.
Saldo não perdoado deve ser pago em até 2 anos com juros de 1% ao
ano.

Período de aplicação: 3 de abril a 30 de junho de 2020.



CARES ACT
PAYCHECK PROTECTION PROGRAM (PPP)

QUEM QUALIFICA?

▪ Pequenas empresas com menos de 500 empregados

▪ Empresas sem fins lucrativos com isenção de impostos (501(c)(3)) com 
menos de 500 funcionários

▪ Indivíduo que opera como sole proprietor

▪ Indivíduo que opera como independent contractor

▪ Indivíduo self-employed que regularmente presta serviços a empresas

Nota: Aplicável para negócios com operação iniciada até 15 de fevereiro de 2020.



CARES ACT
PAYCHECK PROTECTION PROGRAM (PPP)

CASOS ESPECIAIS

▪ Se sua empresa atua no setor de hospitalidade e alimentação (NAICS
72), a regra dos 500 empregados se aplica por localidade (e não à
rede inteira)

▪ Se sua empresa trabalha com franquia ou recebe assistência
financeira de uma Small Business Investment Company certificada, as
regras normais de afiliação não se aplicam.

LEMBRE-SE: O limite de 500 funcionários inclui todos os funcionários: 
full-time, part-time, e todos os outros status.



CARES ACT
PAYCHECK PROTECTION PROGRAM (PPP)

AFFILIATION RULES

Regra do SBA aplicável a empresas afiliadas e grupos econômicos para 
a definição de small-businesses (menos de 500 funcionários)

i. Participação societária em comum (>50% ações votantes)

ii. Instrumentos conversíveis, opções de compras de ações e concordância de fusão 

iii. Gestão compartilhada

iv. Identificação de interesses (relação familiar, interesses comerciais ou negócios 
idênticos)



PERDÃO DA DÍVIDA

O valor gasto com custos permitidos durante o período de 8 semanas apos a obtenção do

empréstimo será perdoado. Este montante pode ser reduzido se houver redução acima de 25% nos

salários de funcionários com renda abaixo de $100k/ano quando comparado ao ultimo trimestre

ou quando houver diminuição do quadro de funcionários (full-time) comparado ao período de 15

de fevereiro de 2019 a 30 de junho de 2019 ou 1 de janeiro de 2020 a 29 de fevereiro de 2020,

a ser definido pela empresa tomadora do recurso.

Demissões e reduções de salários que ocorrerem a partir de 15 de fevereiro de 2020 até 30 dias após a
promulgação do CARES Act não diminuem o valor perdoado sobre o empréstimo APENAS SE até o dia 30
de junho de 2020 o tomador de empréstimo recontratar funcionários ou retornar os valores de salários
aos valores anteriores.

“E se eu recontratar funcionários ou aumentar salários?”

CARES ACT
PAYCHECK PROTECTION PROGRAM (PPP)



CARES ACT
GARANTIAS AOS CREDORES

Good faith certification

▪ Incerteza sobre as condições econômicas atuais fazem do empréstimo uma necessidade

imprescindível para a continuidade das operações.

▪ O tomador de empréstimo vai usar o dinheiro para retenção de empregados e

manutenção da folha de pagamento, pagamento de hipoteca, alugueis de imóveis e

contas (luz, água, gás etc.).

▪ O tomador de empréstimo não pode ter uma solicitação de crédito com o mesmo valor e

para os mesmos fins que os requisitados via CARES Act.

▪ Entre 15 de fevereiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, o tomador de empréstimo

não poderá receber crédito via SBA para os mesmos fins que os requisitados via CARES

Act.



CARES ACT
O QUE NÃO É REQUISITADO 

▪ Que o tomador de empréstimo tenha tentado obter crédito de outras

maneiras ou com outros credores antes de recorrer ao CARES Act

▪ Que o tomador de empréstimo ofereça uma garantia pessoal

▪ Que o tomador de empréstimo ofereça qualquer garantia para obter

o empréstimo.



CARES ACT
LIMITE DE 

EMPRÉSTIMO

Empréstimos podem ser 
até 2,5x a média mensal 
de gastos com folha de 
pagamento*, limitado a 
$10 milhões.

Negócios em atividade entre 15 de fevereiro de 2019 e junho de 2019 devem considerar os 12 

meses anteriores à aplicação para o cálculo da média mensal da folha de pagamento. Os outros 

casos devem considerar os meses de janeiro e fevereiro de 2020 para o cálculo do custo médio da 

folha de pagamento.



PAYROLL COSTS
INCLUDED

Para empresas:

▪ Salários, comissões e compensações similares

▪ Pagamento de gorjeta ou equivalente

▪ Pagamento de férias e licenças (médicas, maternidade/paternidade etc.)

▪ Acertos de demissão

▪ Pagamento de planos e seguros de saúde empresariais

▪ Pagamento de benefícios de aposentadoria

▪ Pagamento de impostos (municipais e estaduais) sobre salários de funcionários

Para sole proprietors, independent contractors, self-employed individuals:

▪ Soma de pagamentos, inclusive para contratados e similares que não ultrapassam o limite de $100 mil em

um ano.



PAYROLL COSTS
EXCLUDED

▪ Compensação de empregado/sócio que ultrapasse $100 mil por ano, rateada

pelo período em análise

▪ Encargos sobre a folha de pagamento e imposto de renda retido na fonte

▪ Qualquer compensação paga à um empregado cujo principal local de residência

não são os Estados Unidos

▪ Remuneração em licença médica creditada sob as seções 7001 e 7003 do

Families First Coronavirus Response Act.















CONTATOS
Bruno Drummond

bdrummond@drummondadvisors.com

Michel de Amorim

mamorim@drummondadvisors.com

Pedro Drummond

pdrummond@drummondadvisors.com

Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de todas nossas ações




