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A CAIXA disponibiliza, a partir
desta quarta-feira (05/10), condi-
ções especiais de crédito para micros
e pequenas empresas (MPE). O Pro-
nampe é uma das linhas que será
oferecida para contratação durante
a ação do Dia das Micro e Pequenas
Empresas, com taxa de juros de Se-
lic + 6% a.a. e prazo total de 48
meses, sendo 11 de carência e 37
parcelas de amortização. Além dis-
so, o banco vai disponibilizar servi-
ços com benefícios exclusivos.

 O Pronampe pode ser contrata-
do por microempreendedores indivi-
duais com faturamento igual ou in-
ferior a R$ 81 mil, por microempre-
sas que têm receita bruta igual ou
inferior a R$ 360 mil e por empresas
de pequeno porte com faturamento
de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões. Os
recursos podem ser utilizados para
investimentos e capital de giro iso-
lado ou associado ao investimento.
Por meio da linha de crédito, já fo-
ram contratados, até setembro, R$
8 bilhões por 85 mil empresas.

 O banco reduziu, especialmente
para essa ocasião, a taxa de juros do

 Durante o mês de outubro,
empreendedores terão à disposição linhas
como o Pronampe e o Crédito Especial Empresa

CAIXA APRESENTA PACOTE COM
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CRÉDITO PARA O
DIA DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

Crédito Especial Empresa. Dispo-
nível a partir de 1,24% a.m., a li-
nha não tem destinação específica,
os recursos são creditados direto na
conta da empresa e podem ser usa-
dos, por exemplo, para equilibrar o
fluxo de caixa, repor os estoques,
pagar salários e 13º salário, entre
outras despesas diversas. As condi-
ções de contratação são para em-
presas com faturamento anual de
R$ 4,8 milhões a R$ 30 milhões.

 Condições especiais
em serviços bancários:
 O banco reduziu para R$ 10

mil o valor de faturamento men-
sal mínimo exigido para as empre-
sas interessadas na contratação da
máquina de cartões Azulzinha.
Além disso, a CAIXA facilita o re-
cebimento das vendas na modali-
dade Flex, em até dois dias,
ou antecipação automática, em
até um dia.

 Os clientes pessoa jurídica po-
dem, ainda, aproveitar as vanta-
gens dos cartões CAIXA Alimen-
tação e CAIXA Refeição. Na con-
tratação de no mínimo 10 cartões

para os seus empregados, o cliente
recebe pontos no Programa de Fi-
delidade CAIXA Pré-Pagos para uti-
lização no marketplace, que pode
ser acessado neste link.

 Outras informações podem ser
consultadas no site da CAIXA.

Dia das micro
e pequenas empresas:
 Comemorado no dia 5 de outu-

bro, o Dia Nacional da Micro e Pe-
quena Empresa está associado à cri-
ação do Estatuto Nacional da Mi-
croempresa e da Empresa de Peque-
no Porte, criado pela Lei Comple-
mentar nº 123/2006.

 As micro e pequenas
empresas são assim
classificadas:
• Microempresa: faturamento

de R$ 81 mil a R$ 360 mil;
• Empresa de Pequeno Porte: R$

360 mil a R$ 4,8 milhões.
A data busca valorizar o comér-

cio local e os pequenos negócios, que
são a base da economia brasileira e
os mais presentes no dia a dia do
consumidor na oferta de serviços e
produtos

CAIXA ANUNCIA CAMPANHA VOCÊ NO
AZUL 2022 PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
 Ação oferece possibilidade de o cliente quitar dívidas em atraso com até 90% de desconto

 A CAIXA anuncia, nesta quin-
ta-feira (06/10), a campanha Você
no Azul 2022 para renegociação de
dívidas de créditos comerciais de
pessoas físicas e jurídicas. A ação
oferece descontos de até 90%, con-
forme a situação individual de cada
contrato.

 Estão contemplados na ação
contratos de 4 milhões de clientes
pessoa física e 396 mil pessoa jurí-
dica. Mais de 80% podem liquidar
seus débitos por até R$ 1.000.

 Para maior conveniência dos cli-
entes, a CAIXA também ampliou a
oferta de renegociação de dívidas
em seus canais digitais. Cerca de
70% das propostas da campanha

Você No Azul 2022 encontram-se
habilitadas para efetivação por
meio do site, app Cartões CAIXA
e WhatsApp CAIXA (0800 104 0
104).

 Os clientes também podem
negociar ou acessar mais informa-
ções no site Você no Azul, pelos
telefones 4004 0 104 (capitais) ou
0800 104 0 104 (demais localida-
des), nas Lotéricas CAIXA e no
Caminhão Você no Azul, que es-
tará presente em várias cidades do
país prestando atendimento com
foco na campanha em locais de
fácil acesso.

 Os contratos negociados serão
retirados dos cadastros restritivos

de crédito em até cinco dias úteis
após a efetivação do acordo por
meio do pagamento do boleto. A
campanha Você no Azul 2022 está
em vigor, em todo o território naci-
onal, até 29 de dezembro.

 Rota Caminhão Você no
Azul:

 Veja a rota com as próximas ci-
dades que receberão o Caminhão:


