
LINHAS DE CRÉDITO - RSA

Produto ou Serviço Característica RSA

FIES

FAT Taxista

Crédito Imobiliário -
Programa Minha Casa
Minha Vida

BB Microcrédito
Desenvolvimento 
Regional Sustentável

BB Microcrédito 
Empreendedor PJ

BB Microcrédito 
Empreendedor PF

BB Giro Rápido

BB Giro APL

BB Crédito 
Acessibilidade

Crédito para financiamento de bens e serviços de tecnologia assistiva, que visa 
oferecer as pessoas com deficiência a oportunidade de uma vida com autonomia e 
segurança. A linha é isenta de IOF e oferece taxas a partir de 0,57% a.m., com  
prazo de até 60 meses para pagar.

Crédito destinado a financiamento estudantil, em que o BB atua como agente 
financeiro, cabendo o papel de agente operador ao FNDE. A linha financia até 
100% da graduação presencial na educação superior em instituições não-gratuitas, 
com taxas de juros de 3,4% a.a.

Financiamento de veículos automotores para taxistas com recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – FAT, com o propósito de renovar a frota de veículos, 
favorecer a geração/manutenção de emprego e renda e contribuir para o meio 
ambiente, na medida em que a referida linha só permite financiar automóveis cujo 
combustível seja de origem renovável.

Nessa linha de crédito, os empreendimentos financiados pelo programa devem, 
entre outros requisitos, prever a inclusão de idosos e portadores de necessidades 
especiais; normas e atitudes de prevenção ambiental, como a utilização de 
equipamentos e soluções; atender recomendações na execução das obras; 
promover discussões e difundir entre seus membros conhecimentos sobre 
reaproveitamento de materiais, uso racional dos recursos naturais, medidas 
alternativas de baixo custo de aquecimento de água/materiais degradáveis para 
construção/outros, riscos decorrentes da não preservação ambiental e demais 
questões pertinentes.
Linha de crédito que visa atender as necessidades de financiamento de micro 
empreendedores urbanos. Com valores situados entre R$ 200 e R$ 3 mil, taxa de 
juros de 1,0% ao mês e prazo de até 48 meses, a linha representa uma importante 
ferramenta no impulso aos negócios de empreendedores urbanos beneficiários de 
Planos de Negócio Desenvolvimento Regional Sustentável, possibilitando ao 
tomador uma melhor adequação de seu fluxo financeiro.

Modalidade de crédito para clientes pessoa jurídica abrangidos pelo Programa 
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado destinado a capital de giro ou 
investimento voltado para o atendimento das necessidades financeiras de 
empreendedores de atividades produtivas de pequeno porte, utilizando metodologia 
de relacionamento diretamente no local onde é executada a atividade econômica, 
visando a orientação e o acompanhamento do negócio.

Modalidade de crédito para clientes pessoa física abrangidos pelo Programa 
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado destinado a capital de giro ou 
investimento voltada para o atendimento das necessidades financeiras de 
empreendedores de atividades produtivas de pequeno porte, utilizando metodologia 
de relacionamento diretamente no local onde é executada a atividade econômica, 
visando à orientação e o acompanhamento do negócio.

Empréstimo pré-aprovado para atendimento às necessidades de capital de giro das 
micro e pequenas empresas, composto por duas modalidades de crédito - Cheque 
Especial e Crédito Fixo Reutilizável. O produto agrega valor social por 
disponibilizarem diferenciais mercadológicas às micros e pequenas empresas. 
Dentre eles, estão: processo simplificado de concessão do crédito; contratações 
com a vinculação da garantia do Fundo Garantidor de Operações - FGO, que 
facilita o acesso ao crédito por micro e pequenas empresas.

Empréstimo para fazer frente às necessidades de capital de giro das micro e 
pequenas empresas capital integrantes de Arranjos Produtivos Locais – APL. A 
atuação do BB em APL tem o objetivo de melhorar o relacionamento com o 
segmento de micro e pequenas empresas, por meio da participação ativa nos 
Arranjos, em parceria com as demais instituições, para mapear as necessidades 
das empresas e ofertar soluções financeiras adequadas, considerando a 
sustentabilidade dos empreendimentos e as características específicas de casa 



Produto ou Serviço Característica RSA

Investimento

BB - Agronegócio 
Investimento MCR 6-4 - 
Controlado e BNDES -

Agropecuário tradicional
MCR 6-4 - Poupança
Ouro Não Equalizável

BB Florestal – 
BB FCO Rural Prona-

BB Florestal – 

BNDES – ABC e BB –

sustentabilidade dos empreendimentos e as características específicas de casa 
Arranjo.
A operação de BB Giro APL pode ser contratada com a vinculação da garantia do 
Fundo Garantidor de Operações – FGO, que facilita o acesso ao crédito por micro e 
pequenas, uma vez que a apresentação de garantias constitui uma das principais 
barreiras na contratação de empréstimos, bem como possibilita a redução dos 
encargos financeiros.

Proger Urbano O Proger tem por finalidade a promoção de ações voltadas à geração de empregos 
e renda, mediante concessão de linhas especiais de crédito a setores que 
usualmente têm pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro, tais como 
pequenas e microempresas, cooperativas, formas associativas de produção e 
iniciativas de produção própria da economia informal. O Programa incrementa o 
papel do BB como agente financeiro à medida que coloca créditos com baixo custo 
financeiro ao tomador final, combate o desemprego, mantendo e gerando 
continuamente postos de trabalho e contribui para o aumento da renda dos 
trabalhadores.
O apoio às micro e pequenas empresas (Receita Operacional Bruta de até R$ 5 
milhões), por meio da Linha Proger Urbano - Micro e Pequenas Empresas - 
Investimento, apresenta-se relevante para o desenvolvimento daquele segmento 
empresarial, contribuindo para a geração e manutenção de emprego e renda no 
País.

Pronaf O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, criado em 
1995 pelo Governo Federal, destina-se ao apoio financeiro das atividades 
agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força 
de trabalho da família produtora rural. Por Meio desta, visa a: profissionalização dos 
produtores e familiares; e modernização do sistema produtivo e valorização do 
produtor rural familiar.

O produto é uma linha de crédito fixo, destinada a investimentos agropecuários 
com recursos do BNDES. Entre os objetivos, estão: apoiar e fomentar os setores 
da produção, beneficiamento, industrialização e armazenamento de produtos da 
apicultura, aquicultura, avicultura, chinchilicultura, cunicultura, floricultura, 
fruticultura, horticultura, ovinocaprinocultura, pecuária leiteira, pesca ranicultura, 
sericultura e suinocultura; fomentar ações relacionadas à defesa animal e a 
implementação de sistemas de rastreabilidade animal para alimentação humana; 
apoiar a recuperação dos solos.

Moderagro

Investimento Agrope- a) Apoiar a recuperação dos solos por meio do financiamento para aquisição, 
transporte, aplicação e incorporação de corretivos (calcário, gesso agrícola e 
adubos para correção);
b) Apoiar por intermédio do financiamento para quisição de insumos, serviços e 
benfeitorias necessárias à recuperação de pastagem.
c) Florestamento e reflorestamento;
d) Formação de lavouras permanentes.

cuário BB - Investimento

FCO Rural – Linha de Financiamento para Redução da Emissão de Gases de 
Efeito Estufa na Agropecuária (Programa ABC) que, entre outros, objetiva: Icentivar 
Projetos que visem à conservação e à proteção do meio ambiente, à recuperação 
de áreas degradadas ou alteradas e ao desenvolvimento de atividades 
sustentáveis; propiciar condições para expansão de atividade orgânica; 
disponibilizar recursos para investimentos necessários à implantação de sistemas 
de integração de lavoura-pecuária, lavou-floresta, pecuária-floresta ou 
lavourapecuária-floresta.

tureza - ABC

Investimentos em projetos que preencham os requisitos definidos pela Secretaria 
da agricultura Familiar/MDA, para: sistemas agroflorestais; exploração extrativista 
ecologicamente sustentável; plano de manejo e manejo florestal, incluindo-se os 
custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento; e 
enriquecimento de áreas que já apresentam cobertura florestal diversificada, com o 
plantio de uma ou mais espécies florestais, nativas do bioma.

Pronaf Florestal

BNDES – ABC – Programa de Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na 



Agronegócios Investi-
mento MCR 6-4 - 
Controlado - ABC

Agropecuário tradicional
MCR 6 - 2

BNDES – ABC – Programa de Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na 
Agropecuária. Este produto tem como principais objetivos: reduzir as emissões de 
Gases de Efeito Estufa oriundas das atividades agropecuárias; reduzir o 
desmatamento e estimulas a recuperação de áreas degradadas.

Investimento Agrope- Linha de crédito destinada ao financiamento de máquinas, equipamentos, 
implementos, caminhões, carrocerias, lavouras de cada-de-açúcar, animais, obras 
de irrigação, açudagem, recuperação do solo, formação de pastagens, contrução, 
reformas ou ampliação de armazéns, silos, galpões entre outros itens.

cuário BB - Investimento

Ourocard Agronegócio Permite aos seus portadores que acessem suas linhas de crédito rural (custeio e 
investimento) previamente contratadas. O pagamento é feito diretamente ao 
fornecedor conveniado de forma que garante a correta aplicação do recurso.


