SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA VAREJO BLUMENAU/SC

SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA VAREJO - BLUMENAU

SEV: OLMIR JOSÉ SCHOELER
E-mail: sev5644sc@caixa.gov.br

Área de atuação: Blumenau, Rio do Sul, Pouso
Redondo, Ibirama e Presidente Getúlio
Rede: 12 Agências, 1PAB, + 120 Canais Parceiros

Ag Rio do Sul – 0423
Gerente Geral de Rede: ELISANGELA
Gerentes PJ: NAISA e RAFAEL
E-mail: a0423sc01@caixa.gov.br
Fone/Whats: (47) 3531-5460, 3531-5461 e 3531-5462

Nas palavras do Presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, estamos ao lado das Empresas
Brasileiras. É nossa missão ajudá-las neste momento difícil, criando linhas de
financiamento, diminuindo taxas de juros, oferecendo pausa nos empréstimos.
Nossas medidas são dinâmicas e se necessário, a CAIXA lançará novas medidas.
Faremos o que for possível para garantir a empregabilidade dos trabalhadores e as
empresas vivas.

Pessoa Jurídica – VAREJO – Crédito Comercial

Isenção do IOF por 90 dias
Liberação de R$ 50 milhões para Capital de Giro, com Recursos
PIS, taxa de juros de 0,83% a.m.
Campanha de repactuação do GIROCAIXA Fácil ( CDC-PJ ) nos canais
ATM e IBC, ampliando o prazo e/ou gerando troco para os clientes
GIROCAIXA Fácil ( CDC-PJ ) – Habilitação dos limites com garantia
Exclusiva de AVAL

Pessoa Jurídica – VAREJO – Crédito Comercial

Redução das Taxas de Juros – Capital de Giro
GIROCAIXA Fácil ( CDC-PJ ) : 1,51% a.m. a 0,57% a.m.
Crédito Especial Empresa ( parcelado ) : 1,10% a.m. a 0,83% a.m.
Redução das Taxas de Juros – Investimento
Máquinas e Equipamentos ( BCD-PJ ) : 1,40% a.m. a 0,85% a.m.

Pessoa Jurídica – VAREJO – Crédito Comercial

GIROCAIXA FOLHA
Micro e Pequenas Empresas com condições de crédito em dia e folha
de pagamento com a CAIXA
Novos clientes que trouxerem a folha de pagamento para a CAIXA
também poderão utilizar a linha de crédito
O financiamento da folha de pagamento será limitado a dois salários
mínimos por empregado, depositados diretamente na sua conta
A empresa que tomar o financiamento não poderá demitir, por dois
meses, os empregados com salários financiados

Pessoa Jurídica – VAREJO – Crédito Comercial

Operação isenta de IOF
Operação sem cobrança de TAC
Taxa de juros de 3,75% a.a
Prazo de 36 meses, sendo 06 de carência

Pessoa Jurídica – VAREJO – Pausa e Carência
Ampliação do prazo da pausa de contratos das operações
comerciais parceladas PJ, com Recursos CAIXA, de 60 para
até 90 dias
Carência de 60 dias para pagamento da primeira prestação
nos empréstimos contratados a partir de 23/03/2020
Contratos PJ com garantia real terão Termo Aditivo específico
que, a critério da CAIXA, necessitarão ser registrados
posteriormente

Pessoa Jurídica – VAREJO – Pausa e Carência
Pausa de até 90 dias para os contratos de Renegociação PJ,
operações com Recursos CAIXA, adimplentes ou com atraso,
incluindo contratos com menos de 11 parcelas pagas
As novas operações de Renegociação PJ contratadas até
30/09/2020 terão o prazo de Carência flexibilizado, a partir
de 06 (seis) meses
As ações de Pausa e Carência de Renegociação PJ não se
aplicam aos contratos de operações que utilizam Recursos PIS

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos
Habitacionais Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE,
inclusive as operações habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia
30/04/2020 e o contrato deverá possuir no máximo 02
(duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados
pedidos de pausa para as operações em fase de retorno
(carência/amortização) e em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO – Canais de Atendimento

SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE ATACADO
AG EMPRESARIAL BLUMENAU

• Implantação da Rede de Atacado janeiro 2020;
• Atendimento especializado Empresas c/ faturamento acima R$30MM
• Gestão Especializada da Construção Civil
• Esteira de Crédito adequada ao porte da empresa
• Equipe de 6 Gestores dedicados ao Atacado
• Linhas específicas para Construção Civil
• Operações estruturadas de CAPITAL DE GIRO e INVESTIMENTO
• Contato: ag4269SC02@caixa.gov.br

Construção Civil

Um novo momento requer de todos nós
novos olhares em relação as
oportunidades e necessidades!
#CAIXACOMASUAEMPRESA
#CAIXACOMVOCÊ

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Jurídica – VAREJO - Habitação
Pausa de até 03 (três) parcelas para todos os contratos Habitacionais
Pessoa Jurídica, recursos do FGTS ou SBPE, inclusive as operações
habitacionais PJ comercial individual
O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

O pedido de pausa deverá ser realizado até o dia 30/04/2020 e o
contrato deverá possuir no máximo 02 (duas) parcelas em aberto
Empreendimentos em fase de construção, serão acatados pedidos de
pausa para as operações em fase de retorno (carência/amortização) e
em fase de obras (construção)

Pessoa Física – VAREJO - Habitação
CARTEIRA PRÓPRIA DA CONSTRUTORA
 Eliminar risco de inadimplência
 Aporte de recursos no caixa da Construtora
CLIENTE PF
- Carência de até 6 meses para pagamento 1ª prestação
- Ampliação do prazo de financiamento – até 420 meses
- Diminuição valor da prestação mensal
- Taxa de juros reduzida

Pessoa Física – VAREJO - Habitação
SIMULAÇÃO - CCSBPE
SBPE - TR + Taxa de Juros
1º Prestação
Ultima Prestação
1.001,56
R$
264,59
2.622,73
R$
743,74
4.276,55
R$
1.222,90
6.343,83
R$
1.821,84
8.411,11
R$
2.420,81

Valor
Taxa Efetiva a.a.
R$
100.000,00
R$
7,75%
R$
300.000,00
R$
7,00%
R$
500.000,00
R$
7,00%
R$
750.000,00
R$
7,00%
R$
1.000.000,00
R$
7,00%
* Prazo de 420 meses;
* Seguro cotado para pessoa de 40 anos;
* Taxas e condições customizadas dependendo do relacionamento do cliente, podem sofrer
alterações;
* Demais simulações no site www.caixa.gov.br ou APP Habitação CAIXA.
* Contratação condicionada à aprovação do crédito pela CAIXA.

Pessoa Física – VAREJO - Habitação
SIMULAÇÃO - CCSBPE
SBPE - IPCA + Taxa de Juros - Tabela SAC
Valor
Prestação
Taxa Efetiva a.a.
R$
100.000,00 R$
790,62
Ipca + 4,25%
R$
300.000,00 R$
2.087,88
Ipca + 4,25%
R$
500.000,00 R$
3.385,13
Ipca + 4,25%
R$
750.000,00 R$
5.006,70
Ipca + 4,25%
R$
1.000.000,00
R$
6.628,27
Ipca + 4,25%
* Prazo de 360 meses;
* Seguro estimado para pessoa de 40 anos;
* Taxas e condições customizadas dependendo do relacionamento do cliente,
podem sofrer alterações;
* Demais simulações no site www.caixa.gov.br ou APP Habitação CAIXA.
* Contratação condicionada à aprovação do crédito pela CAIXA.

#CAIXACOMSUAEMPRESA

