
Banco do Brasil - Negócios PJ - Medidas de Contingência 

 

O momento é de conscientização e superação. Por isso, para apoiar as empresas na manutenção da 

sua saúde financeira no atual cenário, por conta da pandemia do COVID-19, o Banco do Brasil será, 

mais uma vez, a ponte necessária para manter as finanças e os negócios dos clientes PJ em 

normalidade, garantindo serviços seguros e com qualidade. 

 

1 - Canais Digitais 

Gerenciador Financeiro, BB Code, WhatsApp e canais digitais 

 

Tecnologias que facilitam a sua vida. 

  Nós queremos facilitar a sua vida em todos os momentos – seja para fazer transações financeiras, 

ou, simplesmente, entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida. É por isso que, no BB, 

você conta com o portfólio de soluções digitais para pessoa jurídica mais completo do mercado. 

Assim fica muito mais fácil conduzir os negócios da sua empresa sem precisar ir até a agência. 

 

Gerenciador Financeiro 

BB Code 

Chat Fale com BB 

Atendimento PJ pelo WhatsApp através do telefone (61) 4004 0001. 

     

2 -  Linhas de Crédito BB 

 

2.1 - FOPAG COVID -19 – Para Empresas que já tem a Fopag no BB 

Está disponível, a partir de 20/04, a contratação da linha de crédito emergencial Fopag Covid-19, 

criada para financiar, pelo período de até dois meses, a folha de pagamentos de pequenas e médias 

empresas, conforme Programa Emergencial de Suporte a Empregos normatizado pela MPV 

944/2020. 

Carência fixa 

Sua empresa começa a pagar somente daqui a 6 meses. 

 Prazo 

 

Você pode parcelar em 36 meses, incluindo a carência. 

 Taxa de juros 

 

Os juros são de apenas 3,75% ao ano e a alíquota de IOF é zero. 



 Garantias 

Serão aceitas como garantias da operação o aval de sócios/dirigentes. 

Ponto de atenção: caso o cliente tenha aderido à qualquer alternativa legal com relação aos 

seus funcionários (suspensão do contrato de trabalho, diminuição de jornada, redução 

salarial) NÃO FICARÁ IMPEDIDO DE CONTRATAR A LINHA. A única restrição legal 

quanto à contratação é a rescisão, sem justa causa, até 60 dias da liberação da última parcela do 

crédito, ou seja, da liberação da operação. Ex.: Operação formalizada e liberada em 20/04, 

impedimento para rescisão, sem justa causa, até 19/06/2020. 

 

2.2 -  GIRO EMERGENCIAL 

 

A partir de 02/04/20, está disponível a Ação Giro Covid-19 (BB Giro Empresa), que visa 

disponibilizar capital de giro às micro e pequenas empresas para apoiar nos pagamentos de despesas 

neste momento de contingência. 

 

Prazo:12 meses 

Incluída Carência de até 3 meses 

Taxa de juros: 

-Taxas especiais conforme análise de crédito do cliente. 

Garantias: 

As admitidas pelo BB, e para esta linha Fiança dos Sócios. 

 

2.3 - BB GIRO DIGITAL 

 

Linha de capital de giro operacionalizada sob a forma de teto para empresas com FBA igual ou 

inferior a R$ 1 milhão, com prazo máximo de reposição de 24 meses. 

Visa suprir a necessidade de capital de giro do cliente, mediante abertura de teto rotativo, renovável 

a cada 12 meses. A cada reutilização de crédito, o cronograma é repactuado, no mesmo subcrédito, 

pelo prazo definido na contratação. 

 

Prazo: 

- Até 24 meses incluidos 03 meses de carência 

Garantia: 

- Aval/Fiança, Real e Mecanismos de Auto Liquidez(recebíveis). 

Taxa de juros: 



- De acordo com a linha de crédito e analise do cliente. 

Praticidade 

Liberação simples, rápida e pode ser feita pelo empresário nos caixas eletrônicos, no Gerenciador 

Financeiro na internet e também no Mobile (tablets e smartphones). 

Flexibilidade 

Reutilização dos valores pagos à medida que for pagando as parcelas. 

Segurança 

Utilização da proteção do BB Seguro Crédito Protegido Empresa para o caso de ocorrer algum 

imprevisto com um dos sócios, proporcionando maior segurança e tranquilidade para sua empresa. 

 

2.4 - GIRO EMPRESA 

 

Linha de capital de giro operacionalizada sob a forma de teto para empresas com FBA igual o 

superior a R$ 1 milhão, com prazo máximo de reposição de 36 meses. 

Visa suprir a necessidade de capital de giro do cliente, mediante abertura de teto rotativo, renovável 

a cada 12 meses. A cada liberação de crédito (tranche), são definidos o cronograma (carência, prazo 

e data-base) e os encargos financeiros. 

Pessoas Jurídicas com Faturamento Bruto Anual de R$ 1 Milhão até R$ 45 Milhões 

 

Praticidade 

O Cliente pode liberar o valor total ou parcial, conforme a necessidade da sua empresa e escolhe a 

melhor data para pagar. 

Flexibilidade 

Prazo de Pagamento em até 36 meses, com possibilidade de reutilização dos valores pagos. A 

empresa pode contar com carência de até três meses para o pagamento da primeira parcela. 

SEGURANÇA 

Utilização da proteção do BB Seguro Crédito Protegido Empresa para o caso de ocorrer sinistro 

com um dos sócios, proporcionando maior segurança e tranquilidade para sua empresa. 

 

2.5 -BB Financiamento PJ 

Crédito para financiar a aquisição isolada de bens de capital novos. 

 

Vantagens 

  

Maior abrangência de itens financiáveis, com prazo de pagamento de até 180 meses, e 12 meses de 

carência. 

 

Itens financiáveis 



 Máquinas e equipamentos (inclusive os de informática). 

 Veículos: de passeio, utilitários, camionetas, de transporte e de cargas. 

 Aeronaves e embarcações. 

 Móveis e utensílios. 

 Equipamentos para geração de energia renovável (economia verde), placas solares e 

fotovoltaicas 

 

3 - Prorrogação Especial Covid-19 

Para Clientes com dificuldade de curto prazo, foi lançada a solução “Prorrogação Especial 

Covid-19”, que permite a postergação de parcelas de diversas linhas de crédito. 

 

“AvisoLegal 

 

Condições gerais sujeitas a alterações sem prévio aviso.Para mais informações, entre em contato 

com sua agência BB." 

 


