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DE CRÉDITO 
DA CAIXA 
ECONÔMICA 
FEDERAL PARA 
O FRANCHISING



O que é?

Através de um convênio inédito firmado entre ABF Seccional Rio 
de Janeiro de Janeiro, ABF e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será oferecido 
para o franchising nacional soluções em crédito e serviços bancários, 
além de uma esteira diferenciada de atendimento 
e benefícios específicos. 

Quem pode solicitar o benefício junto à CAIXA?

Franqueados de redes associadas à ABF Seccional Rio de Janeiro e à ABF, 
franqueadores associados atendidos pela área de Varejo da Caixa, bem 
como prestadores de serviço associados à ABF e à ABF Seccional Rio de 
Janeiro de Janeiro.
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Quais são os benefícios?

• Duas linhas de crédito especiais: 

pós-fixada, destinada a empresas com faturamento anual fiscal 
superior a R$ 360.000,00, com juros a partir de 0,83% ao mês mais 
TR, prazo de até 60 meses e carência automática de 3 meses;

pré-fixada, voltada a médias e pequenas empresas, com juros a 
partir de 1,40% ao mês, prazo de 48 meses e carência automática 
de 3 meses. 

• Cartão Empresarial com isenção da 1ª anuidade para empresas com  
 domicílio bancário na CAIXA
• Cheque Empresa com taxa de 8,49% ao mês
• Capital de giro com 28% de desconto em relação à taxa de balcão 
• Desconto de 50% durante 6 meses na adesão  à Cesta de Serviços  
 novas ou upgrade de cesta existente
• Acesso ao pacote de educação financeira da CAIXA, em especial 
 em relação aos cuidados de gerenciamento de caixa 
• Condição especial inédita contratação do pacote Multi Risco 
 da CAIXA
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Como será estabelecido o relacionamento do associado junto à CAIXA?

A CAIXA tem uma classificação interna de clientes (bronze, prata, ouro 
e diamante). Todos os associados da ABF Seccional Rio de Janeiro de 
Janeiro ou ABF receberão o “carimbo de Diamante” automaticamente 
e desde o início do relacionamento. Isso significa que, em igualdade de 
condições, nenhum outro cliente da CAIXA terá acesso a taxas menores, 
prazos maiores ou carências maiores do que os que poderão ser 
acessados pelos associados da ABF Seccional Rio de Janeiro ou da ABF, 
desde que, é claro, o relacionamento siga saudável.



Como fazer para solicitar o benefício?

1º PASSO: o associado deve fazer o cadastramento 
da solicitação diretamente no site da CAIXA (www.caixa.gov.br/
caixacomsuaempresa) selecionando a opção “Tenho interesse”. Nesse 
link, o associado será direcionado para o formulário de interesse, no qual 
devem ser preenchidas as informações necessárias sobre a empresa 
solicitante do crédito.
 
2º PASSO: o associado que realizar o pedido diretamente no site da 
CAIXA passará pelo mesmo processo de análise de risco inicial e, se 
aprovado, será encaminhado para a esteira fast track de atendimento.

3º PASSO: para realização da análise de crédito específica 
e envio da documentação necessária, o associado receberá o contato 
de um gerente de relacionamento CAIXA alocado em uma agência 
mais próxima do CEP informado pelo associado. Ao gerente de 
relacionamento CAIXA, será recomendado oferecimento de tratamento 
especial ao associado.  

4º PASSO: a contratação será concluída para todos os associados 
aprovados na análise de crédito feita pela CAIXA. 

Há restrições para participar do programa?
Essas condições são válidas para empresas com 12 meses de 
faturamento, no mínimo, enquadramento nos critérios de atendimento 
da CAIXA e respectiva análise de crédito. 
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Em resumo, como será o atendimento ao associado junto à CEF? 

A figura abaixo demonstra como será o processo de atendimento:
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