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Giro Folha-financiamento Folha 
de Pagamento

Público Alvo:

 Empresas com faturamento anual de R$ 360 mil até R$ 10.000.000,00  

ano de 2019, que possuam convênio de folha de pagamento ativo 

com a Caixa ou façam adesão ao convênio

Prazo - 36 meses, contemplando o período de Carência de 6 meses.

TAC: Zero

Taxa de Juros:  prefixada em 0,3072% (0,31%) ao mês, equivalente a 3,75% 

ao ano.

IOF: Alíquota Zero Decreto  10.305/2020, de 01/04/2020

Pagamento da folha realizado diretamente pela CAIXA e limitado a 

dois salários mínimos (até R$ 2.090,00 por empregado), permanecendo 

o restante, se houver, a cargo da empresa.



Giro Folha-financiamento Folha 
de Pagamento

Garantias e Limite de concessão:

 Exclusivo Aval  valor Até R$ 120.000,00*

 Aval + Outras Garantias valor até  R$ 350.000,00*

 Aval + 100% imóvel Conforme Limite aprovado

* Os valores máximos por tipo de garantia serão de acordo com o resultado da avaliação de crédito 

da empresa. 

Sujeito à aprovação de crédito. 

http://www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa
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APOIO SEBRAE

Publico alvo: MEI - Micro Empreendedor Individual  e empresas com 

faturamento  até R$ 4.800.000,00

Capital de giro, sem destinação específica e com taxa de juro pré-fixada a partir 

de 1,19%.

MEI – Taxa de 1,59%

Micro Empresa – Taxa de 1,39%

Empresa de Pequeno Porte – Taxa de 1,19%.

Garantia :FAMPE (80%), complementada por AVAL 

Carência: Até 12(doze) meses, sendo possível alterações no prazo 

máximo de carência por determinação do regulamento do FAMPE ou por 

estratégia da CAIXA.



IMPORTANTE:

Para ter acesso ao FAMPE, as empresas precisam, antes de tudo, realizar 

tutorial do SEBRAE com orientações e informações sobre a decisão da 

tomada de empréstimos.

Fase 1 – Pré-Empréstimo: o empresário assiste a um vídeo tutorial e tem 

acesso a conteúdo de apoio para calcular a real necessidade de 

capital de giro e avaliar sua capacidade de pagamento das futuras 

prestações.

O cliente poderá ter informações no Portal do Sebrae

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae, ou pela Central de 

Atendimento: 0800 570 0800.
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