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❑ É uma iniciativa que visa promover o acesso a crédito à ME, EPP e ao 
MEI.

❑ O SEBRAE se oferece perante a instituição financeira como garantidor 
do pagamento pela operação de crédito de ME, EPP e MEI, caso 
preenchidas determinadas condições e mediante remuneração.

❑ Constitui-se de uma disponibilidade financeira depositada em conta 
específica do convênio com a CAIXA, cuja gestão é realizada pelo 
SEBRAE para pagamento das honras (garantias) que atenderem aos 
critérios estabelecidos para pagamento.

O que é?
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Quais são as vantagens para a CAIXA?

Projeção da imagem da CAIXA como banco de todos os brasileiros e de vanguarda como
auxiliador das empresas em meio à crise da COVID 19;

Incremento na realização do orçamento 2020 para crédito na MPE;

Incremento no Índice de Comercialização (IC) dos clientes MPE em conjunto com os sócios das
empresas;

Ampliação da receita proveniente dos produtos de seguridade;

Fortalecimento institucional mediante parcerias, convênios e Acordos de Cooperação com outras
instituições, principalmente Ministérios e SEBRAE;

Alinhamento estratégico do projeto aos objetivos do Governo Federal.



4

Crédito Especial Empresa – Capital de Giro

Público Alvo Clientes PJ dos segmentos: Empreender, Desenvolver e Fortalecer

Garantia Garantia FAMPE 80%, complementada por AVAL 20%

Carência Até 12(doze) meses, sendo possível alterações no prazo máximo de carência por determinação do regulamento
do FAMPE ou por estratégia da CAIXA.

PORTE Valor máximo contratado por 

CNPJ
Carência Amortização após carência Taxas de juros

MEI Até R$ 12,5 mil 9 meses 24 meses
1,59% a.m

ME Até R$ 75 mil 12 meses 30 meses
1,39% a.m

EPP Até R$ 125 mil 12 meses 36 meses
1,19% a.m

* a única tarifa é a CCA cobrada pelo FAMPE: pela concessão da garantia nas operações de crédito, a Instituição Financeira conveniada cobrará do

mutuário, em nome do SEBRAE, uma Comissão de Concessão de Aval, que pode ser financiada.

CRÉDITO ESPECIAL EMPRESA - OPERAÇÕES PARCELADAS - Op. 7605 Manual Normativo CO047

Qual é a linha de crédito?
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FAMPE - Jornada do Crédito

Acessa a Página do 

Sebrae com seu usuário

Assiste ao vídeo 

orientativo do crédito 

(5min)

Procura a CAIXA 

(agência ou site).

Não havendo restrição, 

fluxo continua

Entrega/atualiza a 

documentação

Contrata Operação

7605

Sebrae segue 

assistindo o cliente

1 3

4 62

5
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Modelo de Negócio 

MVP
Concessão e 
Manutenção

Rede

Operacionaliza a contratação através da base disponibilizada e 

verificando se o cliente está apto na visão 360.

GECRM

Providencia a marcação no relacionamento.caixa destes CNPJ para 

facilitar a identificação na rede

SEBRAE

Capacita os Empresários e repassa as informações dos “aptos” para 

a GEMPE

Empresário

Acessa o Site Caixa com sua Empresa e demonstra interesse na 

contratação da operação de crédito

GEMPE

Disponibilização da base e Via de Resultado
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Modelo de Negócio 

Ainda Sobre o 
Fluxo

Não há flexibilização na análise de risco 

Todo o processo de análise de risco e concessão de crédito seguirá 

as normas vigentes da CAIXA

Se o cliente não estiver com a marca de Apto

O Gerente oferta outras modalidades de crédito do portfólio CAIXA 

ou caso seja de interesse do cliente, o mesmo pode procurar uma 

unidade do SEBRAE para obter a certificação da educação financeira.

Acesso aos documentos do cliente para  fazer a avaliação de risco

O Gerente entra em contato com o cliente, atualiza o cadastros, faz o 

cadastramento do CNPJ para que o cliente receba o link e faça o 

envio da documentação por meio da ferramenta SIFEC.

A cartilha do SIFEC poderá ser acessada na página 

http://www.estrategia.caixa/caixacomsuaempresa

Mais Informações

Todo material de apoio, bem como, maiores detalhes da operação, 

poderão ser consultados na página 

http://www.estrategia.caixa/fampe
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Estratégia e comunicação cliente

Portal CAIXA que permite a  adesão de 
clientes e não cliente CAIXA às 
condições disponíveis de Crédito para as 
MPE

Portal SEBRAE publicará a parceria 
com a CAIXA, bem como as condições 

especiais da “nova operação de 
crédito” para as MPE, com link para o 

nosso portal.
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Estratégia e comunicação cliente

SMS Enviadas semanalmente até o término da ação

Gerenciador Caixa Banner na primeira página até o término da ação

IBC / Mobile Banner na primeira página até o término da ação

ATM Banner até o término da ação

E-mail marketing Disponível para que o Gerente faça o envio

CARD – WhatsApp Disponível para que o Gerente faça o envio

VIA de Relacionamento VIA XXXX no relacionamento.caixa

Mídias Sociais Peças e vídeos publicadas nas mídias sociais

Site Caixa com a sua 
Empresa Oferta e cadastro de interesse na operação 
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FAMPE – Crédito Assistido Sebrae

1

2

PRÉ CRÉDITO

JORNADA DE 

RELACIONAMENTO

CONSULTORIA

3

Em caso de sinais de 

inadimplência

Ao cliente que 

contratou a operaçãoOrientação obrigatória 

para tomada de 

crédito consciente

Acompanhamento por meio de oferta de capacitações e 
soluções adequadas às necessidades do cliente
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FAMPE – Pré Crédito

1

PRÉ CRÉDITO

Orientação obrigatória 

para crédito

Procure a Caixa

Após se capacitar, procure a CAIXA 

(Lembrando que as condições e valores finais do crédito serão 

definidos pela Caixa)

Acesse Conteúdos Especiais

Sebrae disponibiliza conteúdos e ferramentas de apoio 

(Canvas, necessidade de giro, simuladores, fluxo de Caixa, 

capacidade de pagamento, etc)

Clique no Banner da Parceria

Entre com seu Login com CPF e assista ao video. 

(Caso não tenha cadastro no site do Sebrae é só se cadastrar)

Acesse o Sebrae

0800, WhatsApp ou Portal
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FAMPE – Jornada de Relacionamento

Acompanhamento Sebrae

O Sebrae acompanha a empresa em parceria com a CAIXA

Trilha de Soluções Personalizada

Uma fez feito o auto diagnóstico o Sebrae analisa e propõe trilha 

de soluções.  (Temas como empreendedorismo, finanças, 

mercado, gestão, legislação, inovação, etc) 

Diagnostico

O empresário deverá realizar um auto diagnóstico no site Sebrae

Crédito Contratado

Após o crédito, o Sebrae entrará em contato com o empresário

2

JORNADA DE 

RELACIONAMENTO

Ao cliente que 

contratou a operação
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FAMPE – Consultoria

Adimplência

Ajuste e retomada na trilha de soluções customizadas

Consultoria Online

Renegociação de dívidas e recuperação empresarial

Agende sua Consultoria

O Sebrae intensifica ações de relacionamento

Prestação em atraso (30 dias)

A Caixa comunica o Sebrae para que esse apoie a empresa
CONSULTORIA

3

Em caso de sinais de 

inadimplência



JORNADAS 
CAIXA com sua Empresa



Agência –

Segmento Desenvolver ou Fortalecer

AGÊNCIA

• Arquiva o dossiê;

• Arquiva CCB.

CIOPE/REOPE/REMOC

• Verifica se cliente está 

habilitado pelo SEBRAE

• Se conforme 

desbloqueia a 

AVALOP.

AGÊNCIA / CLIENTE

• Cadastra no SIFEC o contrato, 

imprime, colhe as assinaturas e 

enviar para conformidade 

proativa e liberação do valor pela 

CIOPE.

• Previsão D + 1.

AGÊNCIA

• Avalia no SIRIC a 

operação 7605 e 

solicita desbloqueio 

da AVALOP.

AGÊNCIA / CLIENTE

• Se aprovado, 

esclarece o cliente 

sobre a operação, 

negocia prazo, 

valor, carência e o 

Pacote de Valor. 

Jornada - 7605
CAIXA com sua Empresa –

Segmentos Empreender (MEI)

CIOPE/REOPE/REMOC

• Verifica a conformidade da 

CCB e RES CANR.

• Libera no SIFEC o valor ou,

• Emite PA sobre a 

inconformidade.

CLIENTE

• Solicita no CAIXA 

com sua 

Empresa.

AGÊNCIA / CLIENTE

• Consulta / Recebe a lista dos 

pedidos da operação 7605.

• Entra em contato com o 

cliente e orienta sobre a 

operação 7605.

• Solicita documentos para 

avaliação.

AGÊNCIA

• Envia documentos 

para o Digitaliza 360 e 

solicita Avaliação do 

Tomador no SIRIC;

A partir dessa etapa a jornada 
é a mesma independente do 

canal e do segmento.



Agência –

Segmento Desenvolver ou Fortalecer

CLIENTE

• Solicita no CAIXA 

com sua Empresa.

AGÊNCIA / CLIENTE

• Consulta / Recebe os 

pedidos da operação 7605.

• Entra em contato com o 

cliente e orienta sobre a 

operação 7605.

• Solicita documentos para 

avaliação.

AGÊNCIA

• Arquiva o dossiê;

• Arquiva CCB.

CIOPE/REOPE/REMOC

• Verifica se cliente está 

habilitado pelo SEBRAE

• Se conforme 

desbloqueia a 

AVALOP.

AGÊNCIA / CLIENTE

• Cadastra no SIFEC o contrato, 

imprime, colhe as assinaturas e 

enviar para conformidade 

proativa e liberação do valor pela 

CIOPE.

• Previsão D + 1.

AGÊNCIA

• Faz a Avaliação do 

Tomador no SIRIC;

AGÊNCIA

• Avalia no SIRIC a 

operação 7605 e 

solicita desbloqueio 

da AVALOP.

AGÊNCIA / CLIENTE

• Se aprovado, 

esclarece o cliente 

sobre a operação, 

negocia prazo, 

valor, carência e o 

Pacote de Valor. 

Capital de Giro com 

garantia do FAMPE
Jornada - 7605
CAIXA com sua Empresa –

Segmentos Desenvolver e Fortalecer

CIOPE/REOPE/REMOC

• Verifica a conformidade da 

CCB e RES CANR.

• Libera no SIFEC o valor ou,

• Emite PA sobre a 

inconformidade.

A partir dessa etapa a jornada 
é a mesma independente do 

canal e do segmento.



Op. 7605
Capital de Giro com garantia do 
FAMPE

Abril - 2020


