


Os benefícios de hoje são iguais aos dos anos 70 e 
continuam com os mesmos problemas

Porque mudar?



Prazer,



Um cartão bandeira Visa e um 
aplicativo para acompanhar o saldo e 
fazer a gestão dos benefícios.



O que a Caju oferece

SALDO LIVREBENEFíCIOS

Cartão pré pago no modelo crédito

Seu colaborador pode usar onde 
quiser. Excelente para pagamento 
de prêmios e ajuda de custos.

7 categorias para seu colaborador usar como quiser

Seu colaborador pode transferir 
entre as categorias e utilizar os 
benefícios do seu jeito.



B E N E F Í C I O S CAJU



B E N E F Í C I O S CAJU

Transfira entre as categorias e utilize os seus 
benefícios do seu jeito

Sobrou saldo do Vale Refeição e 
quer usar para pagar o Uber?

Prefere usar seu saldo do Vale 
Alimentação para pagar o Netflix?

Quer usar o seu saldo de Mobilidade 
para ir na Farmácia?



Saldo e regras diferentes, 
um benefício

Conheça as categorias de benefícios e as possibilidades de uso

Mercados, sacolões e vendas de 
laticínios, carnes, peixes e 
produtos de padaria.

Restaurantes, lanchonete, 
padarias e estabelecimentos 
que servem refeições

Redes de transporte públicas 
e privadas (apps de carona e 
mobilidade urbana).

Papelarias, provedores de 
internet, móveis. Boletos: 
internet, energia, telefone

Cursos técnicos, Educação 
superior ou básica, MOOCs
(Massive Online Open Courses)

Farmácias, aplicativos de ioga, 
meditação e demais 
relacionados a saúde física e 
emocional.

Bancas de jornal, Livrarias e 
serviços de livros digitais, 
Museus, Cinemas, Streaming, 
Shows e eventos

MOBILIDADE

HOME OFFICE

REFEIÇÃO

ALIMENTAÇÃO CULTURA

SAÚDE

EDUCAÇÃO
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Pagamento de boletos*

Opções de realizar saques

*Boleto: R$ 3,00

Pagamento de premiações e 
reembolsos na mesma plataforma
Colaborador gasta como e onde desejar, pagamento 
de boletos, saques via Banco24Horas



Quando chega o meu cartão? E como acesso o app?
Os cartões chegam em até 7 dias após seu e-mail ou celular ser cadastrado pelo 
RH. Para acessar o app basta informar seu CPF no app da Caju e depois clicar em 
'Não sei a senha' para criar uma nova a partir do seu e-mail já cadastrado pelo RH

Onde o cartão físico e virtual da Caju são aceitos?
O cartão da Caju é bandeira Visa, portanto é aceito em todos os locais que 
aceitarem compras por cartão de crédito. Basta ter saldo na categoria correta e 
fazer a compra na modalidade “crédito à vista”.

Como funciona o cartão virtual?
Ao baixar o app, o seu cartão virtual já estará disponível e, assim que tiver saldo, 
poderá ser utilizado em compras online em apps e sites.

É possível comprar qualquer coisa?
O colaborador precisa ter saldo na categoria correta. Criamos um autorizador que 
valida a transação e classifica a compra. 
Exemplo: Para utilizar na farmácia é necessário ter saldo na categoria “Saúde”. Caso 
tenha um valor disponível em outra categoria, será necessário transferir o saldo. Perguntas 

frequentes



Baixe o app da Caju

Digite seu CPF e clique em 
“não sei a senha”

Valide sua nova senha 
e finalize o cadastro

Ative seu cartão 
físico e virtual

Pronto, agora é só 
aproveitar seu Caju!

Lembre: Utilize o seu Caju SEMPRE 
na modalidade crédito, à vista

Agora é só começar a usar!



Quando precisar é só chamar

E-mail: oi@caju.com.br

Telefone e Whatsapp: (11) 4118-3826

FAQ: help.caju.com.br 

@cajubeneficios /cajubeneficiosCaju Benefícios

Blog: blog.caju.com.br


