
Linhas de financiamento para 

empresas e consumidores 

 Seminário Energia + Limpa: conhecimento, 

sustentabilidade e integração  



A CAIXA 

 
• IF Credenciada – Agente Operador BNDES 
 
• Linhas de Crédito Comercial – PF e PJ 
 
• CAIXA melhor Crédito 
 
• Financiamentos Habitacionais Construção – SBPE/FGTS 
 
• Minha Casa Minha Vida – FAR – Casas aquecimento solar 
 
• CONSTRUCARD (PF) e PRODUCARD (PJ) 
 

 
 

 
 

 



CONSTRUCARD PESSOA FÍSICA 

• Financia aquisição de materiais para construção, reforma e ampliação de 
imóvel residencial, de propriedade do tomador ou de terceiros; 

 
• Também  podem ser comprados armários embutidos, piscina, elevador e 

aquecedor solar de água; 
 
• O cartão é utilizado em empresas fornecedoras de serviços e bens 

conveniadas ( lojas de material de construção, prestadores serv. 
Engenharia, etc) ; 

 
• Inclusão* de mais dois itens financiáveis: equipamentos de energia 

fotovoltaicos e aerogeradores; 
 

 * submetida ao Conselho Diretor em maio/2014 
  



CARACTERÍSTICAS 

• Isento de IOF (Decreto nº 6.306, de 14/12/2007); 
  
• Financiamento individual para titular de conta corrente 
  
 
• 2 Fases: 

 
– compras/utilização 
 
– pagamento/amortização – após a  fase de utilização/compras  
  



PRAZOS/TAXAS/VALORES 

• Prazo - até 240 m (compras + pagamento/amortização) 

    - Compras – 02 a 06 meses 

    - amortização – 01 a 238 meses 

 

• Valor mínimo – R$ 1.000,00 

             máximo – Capacidade de pagamento 

 

• Taxa de Juros – 1,5% (base) 

 

Relacionamento + Garantias + Análise de Crédito 

 

 



PRODUCARD PJ 

• Limite de crédito à Pessoa Jurídica por meio de cartão de 
débito Producard CAIXA PJ 

 
• Aquisição de insumos destinados à cadeia produtiva/ 

elementos que entram no processo de produção de 
mercadorias e serviços, aquisição de material de construção 
e/ou armários sob medida; 

 
• Inclusão* de mais dois itens financiáveis: equipamentos de 

energia fotovoltaicos e aerogeradores; 
 

* submetida ao Conselho Diretor em MAIO 

 
  



CARACTERÍSTICAS 

• Empresas com faturamento anual fiscal de até R$ 15 
milhões 

 

• Titular de conta corrente 

  

• valor do financiamento: R$ 500,00 a R$ 100.000,00 (de 
acordo com a capacidade de pagamento); 

 

• Tem incidência de IOF; 

 

 



   PRAZOS E TAXAS 

 

• Duas fases distintas:  
– Fase de compras/utilização: de 2 a 6 meses (juros) 

– Fase de pagamento/amortização, a partir do término da fase de 
utilização/compras: de 1 a 30 meses 

 

• Até 36 meses e compreende o somatório das fases de 
utilização e amortização; 

 

• Taxa de juros varia de acordo com avaliação da 
Empresa 



PROJETO GERAÇÃO DE 

RENDA E ENERGIA – 

MCMV 
 



Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV 

 

Déficit habitacional de 

7,2 
milhões de 

moradias 

Déficit habitacional do 

País concentra-se 

por renda 
 

• faixa de 0 a 3 sm 

90,9% 
 

• faixa de 3 a 6 sm – 6,7% 

• faixa de 6 a 10 sm – 2,4% 

Programa Minha Casa 

Minha Vida fases 1 e 2 

(0 a 3 sm) 

1.600.000 
residências 

Déficit habitacional do 

País concentra-se 

por região 

• Nordeste 

34,3% 
• Sudeste – 36,4% 

• Sul – 12,0% 

• Norte – 10,3 

• Centro-oeste – 7,0% 
Fonte: MDS e Ministério das Cidades 



BRASIL –  TRANSFORMANDO PASSIVOS EM ATIVOS 

Fonte: IPEA 



JUAZEIRO – BA 

Residenciais Morada do Salitre e  Praia do Rodeadouro  

 

PROJETO MODELO MCMV   

Parceria CAIXA e Brasil Solair 

 

Investimento 

FSA CAIXA - R$ 6,2 milhões 

Contrapartida Brasil Solair – R$ 800 mil  



PROJETO MODELO  

JUAZEIRO – BA 

Residenciais Morada do Salitre e  Praia do Rodeadouro  

 



   
DETALHE DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS/  

MEDIDORES / CONEXÃO À REDE 



 

CAPACITAÇÃO TRABALHO EM ALTURA  



CONSTRUINDO E 

MONTANDO  



TREINAMENTO EM ALTURA  



PRÉ INDUSTRIALIZAÇÃO  



INÍCIO DA MONTAGEM  



 MONTAGEM DOS SISTEMAS 

DE FIXAÇÃO 



 MONTAGEM DOS SISTEMAS 

DE FIXAÇÃO 



VISTA GERAL DO SISTEMA 



AEROGERADORES 



AEROGERADORES 



   
DADOS DO PROJETO PILOTO 

 

• Usina Fotovoltaica - UFV Sol Moradas Salitre e 

 Rodeadouro  

• Local: Condomínios Morada do Rodeadouro (500 UH) 

 e Praia do Salitre (500 UH) - Programa Minha Casa 

 Minha Vida – Juazeiro/BA  

• Capacidade Instalada: 2,1MW  

• Módulos fotovoltaicos instalados no local: 9.144 

• Aerogeradores instalados no local: 6 

• Autorização da ANEEL: início da geração em teste em 

 04/02/2014.  

• Empresa gerenciadora: Brasil Solair  

• Moradores dos empreendimentos que participaram de 

 capacitação  específica para atuar nas atividades de 

 instalação dos sistemas: 37  

  



   
REQUERIMENTOS DO PROJETO 

• Aprovação pela  ANEEL de resolução autorizativa do projeto, permitindo 

ligar os sistemas de geração na rede da COELBA. 

• Os dados de medição serão disponibilizados para a coleta pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica - CCEE via Sistema de Coleta de 

Dados de Energia – SCDE. 

• A COELBA concluiu o reforço da rede de distribuição para conexão dos 

sistemas fotovoltaicos para escoamento da geração (2,1 MWh) . 

• A energia eólica gerada pelas 6  seis torres eólicas (24KW) irá abastecer 

as áreas comuns dos condomínios (2 quiosques e a quadra) pelo 

mecanismo de compensação da Resolução 482 da ANEEL. 

 



IMPACTOS DO PROGRAMA 

 

PAINEL 

FOTOVOLTAICO 

 

2,1 kWp/un 

 

GERADOR EÓLICO 

(MÉDIO) 

 

0,1 kW/un 

 

ENERGIA GERADA 

ANUAL 

 

3.900  MWh  

 

RENDA MENSAL 

(Tarifa R$ 290,00/MWh) 

 

R$  90,00 

Renda calculada descontada a manutenção e administração da comercialização da 

energia. 

Financiamento com 2%  juros reais - Nordeste 



BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 

 

Título Título Título 

Receita como 

instrumento de  

organização 

social dos 

beneficiados 

Geração de 

trabalho 

qualificado com 

treinamento 

continuado   

Geração 

permanente de 

mercado para 

micro 

empreendedores 



Contatos: gersa02@caixa.gov.br 

(61) 3206-3290/3302 

mailto:gersa02@caixa.gov.br

