
VR Benefícios e FLEETCOR anunciam nova companhia com a CAIXA para 
fornecer soluções de pagamentos pré-pagos aos seus 146 milhões de clientes. 

Seg., 10 de maio de 2021 

CAIXA passa a contar com a experiência e portfólio completos das duas empresas que são 
referência nos seus setores de atuação. 

A parceria formada pela VR Benefícios, pioneira no segmento de benefícios e sinônimo de 
categoria em vale-refeição e vale-alimentação no país, e FLEETCOR, líder global em soluções de 
pagamento corporativo –  através de suas subsidiárias Sem Parar, VB Serviços e CTF 
Technologies - anunciou hoje a assinatura de acordo para a criação de uma nova companhia 
com a CAIXA, para soluções de benefícios, mobilidade e pagamentos pré-pagos aos clientes do 
banco. 

O acordo firmado contempla um prazo de 20 anos, e permitirá que a nova companhia ofereça 
de forma exclusiva aos clientes da CAIXA o mais completo portfólio de soluções de pré-pagos, 
que incluem Vale-Refeição, Vale-Alimentação, Auxílio Alimentação, Cartão-Combustível, Frete, 
Gestão de Despesas, Carga Única, Gestão de Vale Transporte e Tags de pagamento automático.  

O negócio foi firmado por meio da CAIXA Cartões, subsidiária integral de meios de pagamento 
da CAIXA. No fechamento da operação, VR Benefícios e FLEETCOR subscreverão aumento de 
capital de R$ 420 milhões na nova companhia, dos quais R$ 400 milhões serão repassados pela 
nova companhia à CAIXA, nos termos da outorga por ela concedida (upfront), e a CAIXA Cartões 
outorgará à nova companhia o direito de explorar o Balcão CAIXA por 20 anos. 

Presente em 99% dos municípios brasileiros, a CAIXA possui a maior rede de agências do país, 
com mais de 26 mil pontos de atendimento. Tem ainda a maior base de clientes: são 146 
milhões de pessoas físicas e jurídicas e cerca de 107 milhões de contas em sua operação de 
banco digital. 

"A VR Benefícios fica honrada em ser parceira da Caixa, com o compromisso conjunto de 
melhorar a vida de milhões de trabalhadores e empresas brasileiras.", destaca Claudio Szajman, 
Presidente Executivo da VR Benefícios.  

“Acreditamos que esta aliança trará benefícios a milhões de brasileiros, além de fortalecer a 
presença e reconhecimento da FLEETCOR no Brasil, reforçando nossa posição de liderança 
global e missão de criar as melhores soluções de pagamento”, destaca Armando Netto, CEO 
Brasil da FLEETCOR. 

 “Em menos de três semanas, a CAIXA celebra três novos negócios que fortalecem ainda mais 
o banco e impactam positivamente para toda a sociedade”, afirma o presidente da CAIXA, 
Pedro Guimarães, se referindo também ao acordo comercial com a Fiserv para o mercado das 
“maquininhas” e à abertura de capital da Caixa Seguridade. “Ganham os clientes, que vão ter 
mais opções de serviços com melhores condições; ganham a sociedade e os investidores, que 
vão contar com uma empresa mais rentável e inovadora”, ressalta.  

“Essa parceria marca o início da atuação da CAIXA Cartões em um segmento de franco 
crescimento, aliando as forças de marca e balcão CAIXA à expertise e tecnologia de parceiros 
que são referência em pré-pagos. ”, afirma Julio Volpp, CEO da CAIXA Cartões. 



A conclusão desta transação depende da aprovação prévia de órgãos reguladores, como CADE, 
BACEN e SEST, dentre outras condições precedentes costumeiras em negócios desta natureza. 

Sobre a CAIXA 

A CAIXA é o banco de todos os brasileiros. Está presente em mais de 99% dos municípios do 
país, com mais de 26 mil pontos de atendimento físicos, sendo 4.169 agências e postos de 
atendimento, 13.056 unidades lotéricas, 8.810 correspondentes bancários exclusivos, 8 
agências caminhão e 2 agências barco. A CAIXA fez a diferença na hora em que os brasileiros 
mais precisaram, especialmente durante a crise da pandemia, oferecendo proteção aos 
empregados, colaboradores e clientes. 

Foi a responsável por operacionalizar o maior pagamento de programas sociais e de 
transferência de renda da história do Brasil, totalizando R$ 362,9 bilhões e atingindo mais de 
121,3 milhões de brasileiros, o que representa 8 em cada 10 adultos no país recebendo 
benefícios do Governo Federal por meio da CAIXA. 

Maior banco brasileiro em número de clientes e em carteira de crédito, a CAIXA possui 145,8 
milhões de clientes PF e PJ, atingindo a marca de mais de 107 milhões de contas digitais abertas 
no CAIXA Tem, com R$ 787,4 bilhões em carteira de crédito, sendo R$ 510,61 bilhões em 
crédito imobiliário. 

Sobre a VR Benefícios: 

Pioneira no segmento de benefícios, se tornou sinônimo de categoria em vale-refeição e vale-
alimentação no país. Suas soluções inovadoras são dedicadas aos empreendedores, empresas, 
estabelecimentos comerciais e trabalhadores, sempre com o objetivo de facilitar a vida das 
pessoas de forma prática, rápida, segura e digital. Os produtos VR Alimentação, VR Refeição, 
VR Auto, VR Cultura, VR Transporte, VR Compras, VR Conta Digital, VR Pague e VR Fidelidade 
somam mais de 3,5 milhões de contas cartões administradas pela VR, atendendo 50 mil 
empresas clientes, tanto públicas quanto privadas, e mais de 500 mil credenciamentos em 
estabelecimentos comerciais para aceitação em todo o Brasil. A VR tem uma história de 
pioneirismo em oferecer soluções inovadoras ao setor, como o link de pagamentos (VR Pague), 
a conta digital (VR Conta Digital) e sua plataforma de pontos de fidelidade a empresas (VR 
Fidelidade). 
 

Sobre a FLEETCOR: 

A FLEETCOR Technologies (NYSE: FLT) é líder global em soluções que facilitam a forma como as 
empresas gerenciam e pagam as suas despesas. O portfólio da FLEETCOR auxilia as empresas a 
se tornarem mais digitais e seguras nos pagamentos para seus colaboradores e fornecedores. 
A FLEETCOR atende empresas, parceiros e estabelecimentos comerciais na América do Norte, 
América Latina, Europa, Austrália e Ásia.  No Brasil atua através de suas subsidiárias Sem Parar, 
CTF Technologies e VB Serviços. O Sem Parar, empresa pioneira e sinônimo de categoria de 
pagamento automático com 20 anos de atuação e mais de 5,7 milhões de clientes, está 
presente em 100% dos pedágios no Brasil, 650 postos de combustível, 1800 estacionamentos, 
650 drive-thrus e 150 lava-rápidos. A CTF Technologies, com mais de 20 anos de história, é 
pioneira no segmento de gestão de combustível para frotas e possui um portfólio completo de 
cartões de combustível, além de soluções para pagamento eletrônico de frete e vale-pedágio. 
A VB Serviços, com mais de 25 anos de atuação, foi a primeira empresa a desenvolver soluções 



de economia de vale transporte. Trabalha para atender as necessidades de milhares de 
empresas que buscam inovação e eficiência financeira, possui em seu portfólio diversos 
produtos e serviços que auxiliam na gestão do RH.  
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