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Empresas



SOLUÇÕES COMPLETAS

A CAIXA tem adotado processos contínuos de melhorias e
aperfeiçoamento de seus produtos.

Na CAIXA, você tem mais que gerentes. Tem parceiros.

Se você tem projetos? Nós acreditamos.

Se você quer investir e crescer? Nós financiamos.

Se você precisa de capital de giro? Nós emprestamos.

Se você tem pressa em receber? Nós antecipamos suas
receitas.

Essas inovações tornam o portfólio da CAIXA completo pra
atender a todos os perfis e porte de empresas.



CAPITAL DE GIRO

Além das melhores taxas, a contratação facilitada e prazos estendidos de
pagamento são algumas das vantagens que a CAIXA oferece para as empresas

que precisam de capital de giro para manter suas atividades.

Giro CAIXA Fácil

Giro CAIXA Garantia FGO

Crédito Especial Empresa

Financiamento 13º Salário

BNDES PROGEREN (Portabilidade de Dívidas)



FINANCIAMENTOS
Quer ampliar ou modernizar sua empresa?

A CAIXA oferece financiamentos ideais para as empresas que querem expandir
seus negócios, modernizar suas operações, melhorar seu espaço físico ou

diversificar seu setor de atuação. Com as linhas de crédito disponíveis, é
possível reformar, ampliar, adquirir veículos, máquinas, equipamentos e

financiar projetos.

BCD – Investimento CAIXA

PROGER Investigiro CAIXA

CREDFROTA

Cartão BNDES CAIXA

FINAME

BNDES Automático



ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS
Esperar por quê?

A CAIXA oferece crédito imediato para antecipar as vendas efetuadas a prazo.
Com isso, você aumenta o fluxo de caixa e recebe à vista o que negociou a

prazo.

Giro CAIXA Instantâneo Múltiplo

Desconto de Títulos

Conta Garantida



COMÉRCIO EXTERIOR

Todo exportador pode contar com a CAIXA para levar seus produtos e serviços
mundo afora. Conheça as soluções da CAIXA, elas vão facilitar suas vendas no

exterior, com crédito exclusivo para empresas brasileiras exportadoras de
mercadorias.

ACC – ACE

Câmbio Pronto Exportação CAIXA

Câmbio Pronto Importação CAIXA

BNDES Exim Pré-Embarque

Giro CAIXA PIS Exportação

Carta de Crédito Exportação CAIXA

Cobrança Documentária de Exportação



REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
Em tempos de crise você também pode contar conosco!

Sabemos como é importante poder contar com o banco não apenas para
ampliar seu negócio, mas também quando precisa de uma mãozinha quando a

economia não vai de vento em polpa. A CAIXA oferece oportunidades para
renegociar suas operações de crédito de forma que caibam dentro do fluxo

financeiro da sua empresa.

Pagamento apenas do IOF no ato da renegociação*

Carência de até 12 meses

Até 120 meses para pagar

Taxa de Juros de até 1% ao mês

*As condições podem variar conforme a operação contratada originalmente



Com a CAIXA você encontra, em conjunto com os
gerentes, as soluções financeiras para iniciar sua

atividade, empreender, desenvolver, fortalecer e
expandir seus negócios, ampliar sua capacidade

produtiva, melhorar a eficiência, gerando empregos,
reduzindo custos, e aumentando suas margens.

CAIXA, sua parceira de todas as horas. Pode contar !

EMPREENDER, DESENVOLVER
FORTALECER e EXPANDIR


