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IMPACTO
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 Internet Banking Caixa (IBC)
 08007268068 (Telefone e WhatsApp)
APP Caixa (Mobile)
Contato com o Gerente 

Canais*

 Clientes da CAIXA que possuírem contrato                           
ADIMPLENTE  ou em atraso até 59 dias nas operações  de Giro 
CAIXA Fácil, Crédito Especial Empresa, BDC, Credfrota, Microcrédito 
Produtivo Orientado, Renegociação e PROGER.

 No caso de contratos em atraso, o prazo da pausa inclui as 
parcelas atrasadas, limitado a até 3 meses no total.

Pausa de até 90 dias

Condições

#CaixaComSuaEmpresa

*Esclarecemos também que a Caixa encaminhou SMS responsivo de forma centralizada para 
algumas das modalidades das operações de GiroCaixa Fácil e Credito Especial Empresa, 
bastando o cliente responder que deseja o comando. 
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Evolução

Pausa de até 90 dias

Os juros do período pausado serão 
distribuídos em todas as prestações ao longo 
do contrato.
O prazo final de pagamento do contrato também é alterado 
automaticamente, permanecendo a quantidade de parcelas a 
pagar, taxa de juros e demais condições contratadas.

Contrato Habitacional
Para pausa no financiamento habitacional pessoa jurídica é necessário contatar o gerente de
relacionamento para realizar a solicitação, por e-mail ou outro meio eletrônico.
Poderá ser aplicada para todos os contratos habitacionais Pessoa Jurídica de mercado da CAIXA:
SBPE e FGTS.
O benefício de pausa entendida deve ser solicitado pela empresa até 30/06/20, no limite de até
3 prestações.
Terão direito ao benefício os clientes em dia ou com no máximo 02 (duas) prestações em atraso.
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Operações BNDES

A pausa consiste na suspensão do pagamento de até 
duas parcelas (principal + juros) futuras e sucessivas, 
compreendias no período de maio a setembro/20, 
inclusive. Exceto Cartão BNDES.

A cada mês, o BNDES abrirá uma janela para o protocolo 
de pausa das prestações, conforme já divulgado. 

Pausa linhas BNDES



Redução das taxas de juros
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Esclarecemos que as taxas aqui informadas estão sujeitas à aprovação na análise de risco de crédito, relacionamento do cliente e garantias ofertadas 

Desconto Duplicatas
Taxas a partir de 1,20%a.m

Cartão Empresarial
Cartão de Crédito Empresarial 
por 90 dias com taxa fixa de 
2,90%a.m no parcelado e 
10,02%a.m no rotativo

Cheque Empresa
Cheque Empresa CAIXA, taxas a 
partir de 2,32% a.m, a 8,99% a.m



Taxas a partir de 0,57%a.m

Capital de Giro

Caixa Hospitais
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Taxa reduzida para 0,80% a.m, operações com  
prazos de até 60 meses e 0,87% a.m para 
operações com prazos de até 120 meses

Máquinas e Equipamentos - FRANQUIA
Taxas a partir de 0,85%a.m
Carência de até 6 meses
Prazo até 60 meses 

Redução das taxas de juros

Esclarecemos que as taxas aqui informadas estão sujeitas à aprovação na análise de risco de crédito, relacionamento do cliente e garantias ofertadas 
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Linhas de Crédito
Capital de Giro

Giro Caixa Fácil (recursos CAIXA) – Taxa reduzida
e até 60 meses para pagamento
Limite de R$ 2 Milhões

Giro CAIXA (Recursos PIS) –Taxa de 0,83%               
ao mês e pagamento em até 24 meses. (limitada
a disponibilidade de recursos do PIS)

PIS

Crédito Especial Empresa Operações Parceladas - Taxa a 
partir de 0,83% ao mês. Até 60 meses para pagamento, a 
depender da garantia apresentada.

Saiba mais em: http://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa
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GiroFolha Caixa

A linha de crédito emergencial é destinada a empresas
com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 MM,
exclusivamente para pagamento da folha de salário de
empregados

Se a empresa ainda não é cliente da Caixa basta levar a folha de 
pagamento dos empregados para a CAIXA, e realizar a avaliação 
de risco de crédito. O valor do financiamento será de até 100% 
da Folha de Pagamento de todos os empregados, limitado a 2 
salários mínimos por empregado.

O financiamento poderá ser pago em 36 meses, com carência 
de 6 meses e 30 parcelas e taxas de juros de 3,75% a.a. com o 
depósito dos recursos diretamente nas contas dos 
empregados, sem cobrança de TAC.

O pagamento da folha realizado diretamente pela CAIXA é 
limitado a dois salários mínimos ( até R$ 2.090,00 por 
empregado), permanecendo o restante, se houver, a cargo da 
empresa.

Para solicitar a linha realize o pré-cadastro acessando o link: http://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa/formulario/Paginas/default.aspx
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FAMPE - Parceria Caixa e Sebrae
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FAMPE - Parceria Caixa e Sebrae

PORTE
DA 

EMPRESA
Lei 123/2006

CRÉDITO CAIXA EMPRESA SEBRAE

Carência com 
incorporação 
dos juros nas 

parcelas após a 
carência

Parcelas 
mensais após o 

período de 
carência

Garantia 
Adicional 

nessa linha 

Taxas de juros 
sobre o capital 

nessa linha

Redução dos juros 
comparando outras 
linhas sem garantias 

reais

Valor máximo 
contratado por 

CNPJ nessa linha

Aumento do 
valor máximo 

por CNPJ 
comparando 
outras linhas 

similares

MEI 9 meses 24 meses
Aval do 
sócio 

1,59% a.m 41% Até R$ 12,5 mil 25%

ME 12 meses 30 meses
Aval dos 
sócios

1,39% a.m 21% Até R$ 75 mil 50%

EPP 12 meses 36 meses
Aval dos 
sócios

1,19% a.m 32% Até R$ 125 mil 56%
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Não importa o momento, 
a Caixa está sempre com 
a sua empresa.

O Banco de todos os Brasileiros


