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LISC - Fundo Rápido de Resiliência e Socorro de Massachusetts 
Solicitação de ajuda financeira para a recuperação de pequenas empresas  
 
Obrigado por solicitar a assistência da Local Initiatives Support Corporation (LISC). As informações deste 
formulário serão usadas para determinar a elegibilidade e se/como a LISC pode ajudar a sua empresa, 
prestando ajuda financeira para você se recuperar dos impactos da COVID-19. 
 
O objetivo deste formulário é coletar informações preliminares de uma empresa interessada nos 
serviços da LISC de ajuda financeira para o estado de Massachusetts. Antes de continuar, 
recomendamos aos interessados que acessem o nosso site para conferirem as informações mais 
atualizadas:  
www.lisc.org/boston/covid-19/small-business-recovery-grant-program 
 
Leve em consideração que o financiamento é limitado e bastante disputado. Caso você seja escolhido, a 
LISC se reserva o direito de fornecer um valor menor do que o solicitado.  
 
Envie um e-mail para LISCBostonapp@lisc.org em caso de dúvidas. Toda a comunicação será feita por e-
mail. 
 
ELEGIBILIDADE: Para ser elegível ao financiamento, a sua empresa deve:  

• ter fins lucrativos, ser pequena e estar registrada em Massachusetts 
• estar em operação por, pelo menos, 2 anos  
• ter tido uma receita de até US$ 1,5 milhão em 2019 

 
TERMOS E CONDIÇÕES PARA A SOLICITAÇÃO: Os solicitantes só podem representar uma única 
empresa. Cada empresa é limitada a um financiamento por registro comercial (‘tax ID’). A elegibilidade 
depende de uma prestação completa e precisa de informações. Formulários incompletos não serão 
revisados ou considerados. Caso você seja escolhido, serão solicitados documentos adicionais para a 
análise da empresa. Os documentos incluem: TIN/ITIN, EIN, SSN e/ou declarações de imposto de renda. 
Organizações sem fins lucrativos não são elegíveis neste momento.   
 
Considere também que a LISC entrará em contato com a empresa/solicitante no futuro para fins 
promocionais. A LISC irá monitorar e analisar as atividades da empresa que receberá a ajuda financeira 
para a recuperação de pequenas empresas. Esse processo envolverá o fornecimento de dados 
quantitativos ou qualitativos, com o objetivo de compreender o impacto do financiamento. 
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PRIVACIDADE: As informações prestadas durante o processo são de responsabilidade de cada 
solicitante. As solicitações enviadas aos portal são confidenciais ao público em geral e aos outros 
solicitantes. Os solicitantes não poderão responsabilizar a LISC, seus afiliados, membros, parceiros e 
funcionários por quaisquer perdas, danos, custos ou despesas de nenhum tipo, relacionados ao uso ou à 
adequação, precisão ou completude de quaisquer informações fornecidas no formulário. Para conferir a 
Política de Privacidade da LISC, acesse: www.lisc.org/about-us/privacy-policy . 
 
CONFLITOS DE INTERESSE: Diretores, executivos e funcionários da LISC, além dos seus familiares 
(cônjuges, pais, filhos, netos, bisnetos e cônjuges de filhos, netos e bisnetos) não são elegíveis ao 
financiamento ou à solicitação.    
  
ORIENTAÇÕES DE ENVIO: Antes de fazer o envio, salve os dados em um documento separado. Esta 
página não salvará os seus dados caso você saia do site ou tenha uma queda no seu serviço de internet 
antes de concluir e enviar a solicitação. 

 
 

 
 

1. Confirmo que li e concordo com os Termos e Condições descritos acima. (Múltipla escolha) 
• Sim 
• Não 

 
 
2. Confirmo que nem eu, nem outra pessoa da minha família (cônjuges, pais, filhos, netos, bisnetos e 

cônjuges de filhos, netos e bisnetos) são diretores, executivos ou funcionários da LISC. (Múltipla 
escolha) 
• Sim 
• Não 

 
 
3. Informações da empresa (Múltiplas caixas de texto) 
Nome jurídico da empresa 
Em operação como (DBA) (escreva ‘N/A’ caso a opção não se aplique) 
Endereço comercial (Linha 1) 
Endereço comercial (Linha 2) (escreva ‘N/A’ caso a opção não se aplique) 
Cidade 
Estado 
ZIP/Código postal  
Quais são os nomes dos proprietários da empresa? 
Site da empresa (escreva ‘N/A’ caso a opção não se aplique) 
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4. Pessoa de contato da empresa (Múltiplas caixas de texto) 
Nome 
Sobrenome 
E-mail 
Telefone 
Qual é a sua função na empresa? (Proprietário ou outro - Especifique) 
 
 
5. Estrutura legal da empresa (Menu suspenso) 

• Corporação 
• Empresa de responsabilidade limitada 
• Parceria (limitada ou geral) 
• Proprietário único 
• Outro (especifique) 

 
 
6. Qual é o seu segmento principal? (Múltipla escolha)  

• Cuidados infantis 
• Construção 
• Artes/Criação 
• Distribuição/Logística/Armazenagem 
• Entretenimento 
• Fazendas/Agricultura 
• Saúde e bem-estar 
• Manufatura 
• Serviços pessoais (barbearia, salão de beleza, limpeza, paisagismo, etc.) 
• Serviços profissionais 
• Restaurantes/Buffets 
• Varejo 
• Outro (especifique) 

 
 
7. Tempo de operação (se for menos de 2 anos, a empresa é inelegível.) (Menu suspenso) 

• 2 a 5 anos 
• 6 a 9 anos 
• 10 anos ou mais 

 
 
8. Qual foi a receita bruta da sua empresa durante o ano fiscal de 2019 (1/1/2019 a 31/12/2019)? (Se 
for mais de US$ 1,5 milhão, a empresa é inelegível.) (Menu suspenso 

• Menos de US$ 100.000 
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• US$ 100.000 a US$ 299.999 
• US$ 300.000 a US$ 499.999 
• US$ 500.000 a US$ 999.999 
• US$ 1.000.000 a US$ 1.500.000 

 
 
9. De acordo com o seu conhecimento, quantos trabalhadores de PERÍODO INTEGRAL (incluindo você) 
atuavam na sua empresa em JANEIRO DE 2020? (35 horas/semana ou mais) (Menu suspenso) 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Mais de 10 

 
 
10. De acordo com o seu conhecimento, quantos trabalhadores de MEIO PERÍODO (incluindo você) 
atuavam na sua empresa em JANEIRO DE 2020? (Menos de 35 horas/semana) (Menu suspenso) 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Mais de 10 

 
 
11. De acordo com o seu conhecimento, quantos trabalhadores de PERÍODO INTEGRAL (incluindo 
você) atuavam na sua empresa em ABRIL DE 2020? (35 horas/semana ou mais) (Menu suspenso) 
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• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Mais de 10 

 
12. De acordo com o seu conhecimento, quantos trabalhadores de MEIO PERÍODO (incluindo você) 
atuavam na sua empresa em ABRIL DE 2020? (Menos de 35 horas/semana) (Menu suspenso) 

• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 
• Mais de 10 

 
A próxima questão requer dados socioeconômicos do proprietário da empresa e é opcional. Forneça as 
informações conforme o proprietário da empresa se identifica. 
 
13. Você acha que a sua empresa pertence a uma pessoa de um grupo demográfico sub-
representado? (Se sim, marque todas as opções que se aplicam) (Caixas de seleção) 

• LGBTQ+ 
• Minorias 
• Veteranos 
• Mulheres 
• Não considero que a minha empresa pertença a uma pessoa de um grupo demográfico sub-

representado. 
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• Outros grupos demográficos sub-representados (especifique): __________________ 
 
 
14. Como você conheceu este programa? (Múltipla escolha) 

• Citizens Bank 
• LISC 
• Outras organizações de suporte a empresas  
• Notícias 
• Ferramentas de busca 
• Redes sociais: 
• Outro (especifique): _______________________ 

 
 
15. Você ainda está comercializando os seus produtos/serviços? (Múltipla escolha) 

• Sim 
• Não 

 
 
16. Estime o declínio de receita que a sua empresa sofreu por causa da COVID-19 (Menu suspenso) 

• Menos de 10% 
• 10 – 20% 
• 21 – 30% 
• 31 – 40% 
• 41 – 50% 
• 51 – 60% 
• 61 – 70% 
• 71 – 80% 
• 81 – 90% 
• 91 – 100% 
• Ainda não sei. 
Estime o declínio mensal da receita (se aplicável) (Número decimal) 

 
 
17. Que impacto a COVID-19 teve nos seguintes tópicos? (Especifique o que for aplicável.) (Múltiplas 
caixas de texto) 

• Pagamento dos funcionários 
• Benefícios dos funcionários 
• Retenção dos funcionários 
• Estoque 
• Aluguel 
• Outros custos operacionais 



Página 7 de 11 
 

• Pagamentos de empréstimos 
• Vendas 
• Pagamento de fornecedores 
 
 

18. Você está oferecendo serviços ou produtos alternativos por causa da COVID-19? (Marque todas as 
opções que se aplicam.) (Caixas de seleção) 

• Entrega em domicílio 
• Retirada na loja 
• Serviços on-line 
• Outros serviços sem contato entre pessoas 
• Horário de funcionamento escalonado ou limitado 
• Produtos diferentes 
• Não aplicável 
• Outro (especifique) 

 
 
19. Você é dono ou aluga o espaço atual da sua empresa? (Múltipla escolha) 

• Dono (Propriedade comercial) 
• Aluguel  
• A sede da empresa é em uma casa 
• Outro (especifique) 

 
20. Caso você alugue o espaço atual da sua empresa, o proprietário do imóvel ofereceu algum tipo de 
concessão ou desconto? (Múltipla escolha) 

• Sim 
• Não 
• Não aplicável 

 
 
21. A sua empresa solicitou ou está recebendo extensões, tolerância, perdão ou isenções de credores? 
(Múltipla escolha) 

• Sim 
• Não 
• Não aplicável 
Se sim, especifique. (Campo para comentário) 

 
 
22. Valor necessário para necessidades imediatas (valor máximo: U$10.000) (Menu suspenso) 

• US$ 1.000 
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• US$ 2.500 
• US$ 5.000 
• US$ 7.500 
• US$ 10.000 

 
Observação: A LISC se reserva o direito de fornecer um valor menor do que o solicitado. A LISC se 
reserva o direito de fornecer o financiamento ao que ela considera mais importante. 
 
 
23. O financiamento irá me ajudar a: (Marque todas as opções que se aplicam.) (Caixas de seleção) 

• Pagar salários e benefícios para apoiar e reter os funcionários  
• Pagar o aluguel do imóvel  
• Pagar despesas operacionais e outras obrigações 
• Substituir/assegurar o estoque das operações atuais 
• Outro (especifique) ____________________________________________________ 

 
 
24. Por quanto tempo o valor irá sustentar a empresa? (Múltipla escolha) 

• Menos de 1 mês 
• 1 – 2 meses 
• 3 – 4 meses 
• Mais de 4 meses 

 
 
25. Informe se você é afiliado a uma das seguintes organizações de suporte: (Menu suspenso) 

• NOTA: As organizações parceiras de suporte a empresas serão listadas aqui em um menu 
suspenso.  

• Nenhuma 
 
 
26. Você permite que compartilhemos a sua solicitação com esta organização de suporte a empresas? 
(As informações confidenciais, conforme descrito na Política de Privacidade da LISC, incluindo as 
‘informações pessoais confidenciais’, não serão compartilhadas.) (Múltipla escolha) 

• Sim 
• Não 
• Não aplicável 
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27. Você já se inscreveu em algum outro programa de ajuda financeira para a recuperação de 
pequenas empresas (SBA)? (Marque todas as opções que se aplicam.) (Caixas de seleção) 

• Paycheck Protection Program (PPP): www.sba.gov/document/sba-form--paycheck-protection-
program-borrower-application-form 

• Economic Injury Disaster Loan (EIDL) - Empréstimo antecipado emergencial: 
www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-covid-19#  

• Programa piloto SBA Express Bridge Loans: www.sba.gov/document/support--express-bridge-
loan-pilot-program-guide 

• Não, mas estou planejando fazer isso 
• Não. Não planejo fazer isso (explique abaixo):____________________ 

 
 
28. Você já se inscreveu em algum outro programa de ajuda adicional dos seguintes recursos? 
(Marque todas as opções que se aplicam.) (Caixas de seleção) 

• Programa público local ou regional 
• Outro programa federal 
• Programa privado 
• Nenhum 
• Outro programa (descreva) 

 
 
29. Você planeja se inscrever em algum outro programa de ajuda adicional dos seguintes recursos? 
(Marque todas as opções que se aplicam.) (Caixas de seleção) 

• Programa público local ou regional 
• Outro programa federal 
• Programa privado 
• Nenhum 
• Outro programa (descreva) 

 
 
30. Quais dos tipos a seguir de assistência (não financeira) você já recebeu por causa da COVID-19? 
(Marque todas as opções que se aplicam.) (Caixas de seleção) 

• Planejamento operacional ou estratégico 
• Continuidade do negócio / Planejamento em caso de desastres 
• Comunicação / Marketing / Redes sociais 
• Orientação sobre práticas seguras de entrega ou coleta 
• Assistência para o suporte emocional dos funcionários 
• Assistência para a compra de equipamentos de proteção essenciais para os funcionários 
• Suporte de Recursos Humanos 
• Consultoria de seguros 
• Consultoria legal 
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• Suporte de colegas / Networking 
• Orientações sanitárias 
• Assistência para o desenvolvimento de orientações sanitárias  
• Serviços de tradução 
• Suporte para a construção de um site 
• Nenhum 
• Outro (descreva) _____________________________ 

 
 
31. Informe como você recebeu esta assistência (se aplicável). (Caixa de texto) 
 
 
32. Quais dos tipos a seguir de assistência você ainda precisa para minimizar os impactos da COVID-
19? (Marque todas as opções que se aplicam.) (Caixas de seleção) 

• Planejamento operacional ou estratégico 
• Continuidade do negócio / Planejamento em caso de desastres 
• Comunicação / Marketing / Redes sociais 
• Orientação sobre práticas seguras de entrega ou coleta 
• Assistência para o suporte emocional dos funcionários 
• Assistência para a compra de equipamentos de proteção essenciais para os funcionários 
• Suporte de Recursos Humanos 
• Consultoria de seguros 
• Consultoria legal 
• Suporte de colegas / Networking 
• Orientações sanitárias 
• Assistência para o desenvolvimento de orientações sanitárias  
• Serviços de tradução 
• Suporte para a construção de um site 
• Nenhum 
• Outro (descreva) _____________________________ 

 
 
33. Há alguma outra informação que você queira compartilhar sobre como a COVID-19 impactou a sua 
empresa? (Caixa de texto) 
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A sua solicitação para o programa da LISC de ajuda financeira para a recuperação de pequenas 
empresas de MA foi enviada! 
 
Obrigado pelo seu interesse. Todos os solicitantes receberão os resultados por e-mail.  
Acesse o nosso site regularmente para saber as últimas notícias sobre o programa da LISC de ajuda 
financeira para a recuperação de pequenas empresas de MA: www.lisc.org/boston/covid-19/small-
business-recovery-grant-program  
 
Envie um e-mail para LISCBostonapp@lisc.org em caso de dúvidas que não estejam respondidas no site. 
Estaremos monitorando os e-mails regularmente e atualizando a sessão de ‘Perguntas Frequentes’ do 
site. 
 
Em caso de dúvidas sobre o uso de dados pessoais, acesse a Política de Privacidade da LISC: 
www.lisc.org/about-us/privacy-policy   
 


