
TUTORIAL – BB COBRANÇA

01. Como Baixar o Aplicativo BB 
Cobrança

Você tem dois caminhos para baixar o arquivo “BB Cobrança: 
No portal www.bb.com.br/aplicativos
• Clique na aba “Recebimentos”
• Selecione “Cobrança de títulos – BB Cobrança” e clique em “instalação”
• Clique em “Download”

02. Como baixar o arquivo de configuração
• Acesse o Gerenciador financeiro através do portal bb.com.br 
• Informe sua chave “J” e senha 
• Acesse o ícone “Cobrança”
• Em “Aplicativo BB Cobrança” clique em “Baixar Arquivo de Configuração”

O BB disponibiliza gratuitamente o aplicativo BB Cobrança, com ele você 

pode registrar seus boletos e controlar seus recebimentos de forma fácil e 

rápida. 

No Gerenciador Financeiro :
• Acesse o Gerenciador financeiro através do portal bb.com.br 
• Informe sua chave “J” e senha 
• Acesse o ícone “Cobrança”
• Em “Aplicativo BB Cobrança” clique em “Baixar Aplicativo BB Cobrança



• Salve o arquivo no diretório C:\BancoBrasil\BBTransf\Contrato

03. Como configurar o aplicativo BB Cobrança

• Acesse o aplicativo BB Cobrança através do ícone gerado na área 
de trabalho do seu computador

• Na mensagem abaixo clique em “Não”

• Caso seja seu primeiro acesso informar o usuário = ADMIN e Senha ADMIN 
e providencie a alteração de senha



• Confira todos os dados cadastrais e do convênio de cobrança: Nr. do convênio, CPF/CNPJ, Nome do 
Convenente, Agência, Conta corrente, Carteira e Variação do convênio;

• Selecione o Convênio e clique em OK

• Informe todos os dados solicitados:

• Utilize a opção   , localizado no canto inferior direito da tela, caso 
tenha alguma dúvida. 

• Pronto! Configuração finalizada, agora falta incluir o usuário que fará as transações no 
aplicativo. 



04. Como incluir o Usuário

• Será o usuário que irá realizar as transações no aplicativo, para inclusão o Administrador 
deverá informar os dados abaixo e selecionar as permissões no lado direito

• Para que o usuário consiga acessar a sessão será necessário trocar a sessão (clicando no botão 
“cadeado” na barra de ferramentas

• O campo “Identificação do Usuário” é o usuário (Chave) de acesso ao sistema.
• No primeiro acesso do usuário, a senha será igual a “Identificação do Usuário”. 

Ex: Identificação do Usuário ”DISAT”,  a senha será “DISAT”
• O usuário deverá realizar a alteração da senha na tela seguinte.
• Utilize a opção   , localizado no canto inferior direito da tela, caso tenha alguma 

dúvida

05. Como emitir Boletos

• Primeiro inclua os dados do seu cliente

• Com o cliente cadastrado você já pode incluir os boletos, clique em “Títulos” e “Incluir”

• Informe todos os dados do boleto e clique em “Avançar”
• Informe as instruções que serão registradas no boleto (juros, abatimento, protesto etc...)
• Clique em Gravar.

• Utilize a opção   , localizado no canto inferior direito da tela, caso tenha 
alguma dúvida. 



05. Como Gerar os Arquivo “Remessa”

• Após a finalização da inclusão dos boletos é necessário Gerar a “Remessa” para envio 
ao Banco e registro dos boletos

• Clique em “Remessa” – “Gerar”
• Selecione os boletos que serão registrados e clique em “avançar”
• Clique em “Gerar”, o arquivo será salvo em C:\BancoBrasil|BBTransf\remessa\”nome 

do arquivo”
• Utilize a opção   , localizado no canto inferior direito da tela, caso tenha 

alguma dúvida. 

06. Como transmitir o arquivo “Remessa”

• Acesse o Gerenciador financeiro através do portal bb.com.br 
• Informe sua chave “J” e senha 
• Clique em “Troca de arquivos” (O usuário deverá ter os acessos concedidos pelo 

Administrador, através da aba ”Gerenciamento – Usuários – Autorizar – Arquivos”)
• Clique em “Remessa”
• Clique no botão “+” e selecione o arquivo (o arquivo está salvo em 

C:\BancoBrasil|BBTransf\remessa\”nome do arquivo”) e clique em “Enviar”

• Pronto! O arquivo foi enviado, no dia posterior verifique se os boletos foram registrados corretamente, 
através do Gerenciador financeiro – aba Cobrança e/ou arquivo retorno. 
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