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BB e Caixa anunciam redução de taxas de juros para empresas
Após a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) em reduzir a Taxa Selic de 6,5% a.a.
para 6,0% a.a., a partir de 5 de agosto, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram cortes nas
taxas de juros para pessoas físicas e jurídicas. Abaixo destacamos as principais alterações nas linhas
empresariais de cada banco.

Banco do Brasil
•
•
•
•

Desconto de cheques – prazo de 30 dias: taxas a partir de 1,22% a.m. (redução de até 3,18%).
Desconto de títulos (30 dias): taxas a partir de 1,12% a.m. (redução de até 3,45%)
BB Giro Digital: taxas a partir de 2,48% a.m. (redução de até 1,59%)
BB Giro Empresa até 360 dias: taxas a partir de 0,91% a.m. (redução de até 4,21%)

Como solicitar
Diretamente com a agência BB de relacionamento.

Caixa
•
•

*

Cheque Especial: de 2,32%a.m. até 9,99%a.m. (redução de 33%), conforme o relacionamento do cliente.
Giro Caixa Fácil (Capital de Giro), de acordo com as garantias a seguir e conforme faturamento e análise de
risco do cliente:
o Somente aval dos sócios: taxas a partir de 1,69% a.m. (redução de até 10,6%).
o Aval dos sócios + Imóvel*: taxas a partir de 0,99% a.m. (redução de até 13,4%)
o Aval dos sócios + Aplicação financeira*: taxas a partir de 0,95% a.m. (redução de até 13,4%).

Garantia de, no mínimo, 100% do valor da operação de crédito.

•
•

Antecipação de Recebíveis de Cartão de Crédito: a partir de 1,85% a.m.
Isenção da anuidade no Cartão de Crédito no primeiro ano

CONSELHO DE ARTICULAÇÃO SINDICAL E EMPRESARIAL - CONASE
NÚCLEO DE ACESSO AO CRÉDITO – NAC/RS
Para maiores informações e/ou esclarecimentos, favor contatar-nos pelo telefone (51) 3347.8508/8566 ou pelo
e-mail nac@fiergs.org.br

Além dessas alterações, a partir do dia 19 de agosto, a Caixa disponibilizará um novo pacote de produtos,
chamado “Caixa Sim” com taxas menores. No caso do cheque especial a taxa alcançará 8,99% ao mês.

Como solicitar
Na agência da Caixa, será realizada uma análise da documentação lista abaixo para aprovação de crédito. Caso
aprovado, a empresa pode contratar na agência da Caixa, no Internet Banking, App Caixa ou Terminal de
Autoatendimento, conforme disponibilidade do produto no canal.
Documentação necessária
- RG ou CNH do(s) sócio(s);
- Comprovante de residência.
- CNPJ atualizado e ativo;
- Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI (nos casos de MEI);
- Documento constitutivo registrado em órgão competente (incluindo alterações, se houver) de acordo com a
Natureza Jurídica;
- Comprovante de Faturamento/Receita;

