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BB Franquias 

Junte-se a um parceiro que traz 
facilidades para o seu Sistema 
de Franquias.

Com o BB Franquia, você que é Franqueador tem 
soluções bancárias com condições diferenciadas 
para o seu negócio e para toda a sua rede de fran-
queados. São facilidades para tornar suas opera-
ções mais competitivas e eficientes.

Na hora de expandir a rede, centralizar a produ-
ção, pensar a logística, aprimorar a gestão financei-
ra, investir em comunicação ou buscar novos mer-
cados, conte com um banco que olha para o lado 
do Franqueador e tem experiência para apoiá-lo.

Saber mais

Com a adesão da sua marca ao BB Franquia, 
seus pontos de venda e seus Franqueados tam-
bém podem contar com o suporte e condições 
exclusivas. Fale com seu gerente do Banco do 
Brasil e veja como ser um Franqueador conve-
niado.

Procure uma de nossas agências Empresa.

http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/atendimento/agencias-empresa#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/atendimento/agencias-empresa#/
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BB Franquias 

Financiamento de Investimentos

Você tem a marca. Nós temos a solução para você 

equipar, expandir ou modernizar seu negócio.

Prazos de pagamento adaptados à planilha de retorno do em-

preendimento, com condições que respeitam o fluxo de caixa e 

carências que permitem folga financeira nos primeiros meses. 

Encargos financeiros atrativos, em linhas de crédito operacio-

nalizadas com recursos próprios ou de programas oficiais de 

fomento.

Oferecemos todo o suporte para você ter uma visão conjunta 

e global do mercado, do seu negócio e das opções para capta-

ção de recursos e financiamento para quando chegar a hora de 

investir. 

Tudo que é essencial na hora de pensar em imobilizar capital 

em projetos de investimento para expansão ou modernização 

de franquias e redes de negócios você encontra nas soluções 

que nós colocamos à sua disposição.
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BB Franquias 

Proger Urbano Empresarial 

Com o Proger Urbano Empresarial, sua empresa pode finan-

ciar a reforma das suas instalações ou a compra de máquinas, 

equipamentos e veículos automotores. A linha oferece taxas 

mais atrativas, pois é realizada com recursos do Fundo de Am-

paro ao Trabalhador (FAT), do Governo Federal.

FCO Empresarial

É uma linha de crédito com prazos, limites e encargos finan-

ceiros diferenciados, destinada a empresas que se dedicam à 

atividade produtiva nos setores industrial, agroindustrial, mine-

ral, de turismo, de infraestrutura econômica e de comércio e 

serviços na região Centro-Oeste.

Saber mais

Saber mais

Soluções para Gestão do Fluxo de Caixa

http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/financiar-um-investimento/proger-urbano-empresarial#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/financiar-um-investimento/proger-urbano-empresarial#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/financiar-um-investimento/fco-empresarial#/ 
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/financiar-um-investimento/fco-empresarial#/ 


6 

BB Franquias 

Aprimorar a gestão é fundamental para obter o melhor rendi-

mento dos recursos de que seu empreendimento dispõe. 

Aliar a capacitação dos colaboradores ao investimento em 

marketing e divulgação, reduzir os custos operacionais sem 

perder a eficiência dos processos e ver o desempenho da sua 

marca refletido no faturamento crescente de cada ponto de 

venda ou unidade franqueada é parte do seu desafio. 

O nosso é estar ao seu lado o tempo todo, oferecendo uma 

rede de agências tão extensa quanto a sua rede de franque-

ados. Funcionários especializados no seu negócio e crédito 

e serviços formatados para atender suas necessidades onde 

e quando você quiser, em computadores, smartphones ou ta-

blets. 

A capilaridade da nossa rede e a qualificação de nossos pro-

fissionais, somados a processos, ferramentas de gestão e con-

sultoria pensados para o seu dia-a-dia, fazem a nossa marca.

Você tem o melhor plano de negócios. 

Nós temos o mix de produtos desenhado para ajudá-lo a fa-

zer a gestão financeira da sua franquia.
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BB Franquias 

BB Giro Digital 

É o crédito ideal para empresas que faturam até R$ 1 mi-

lhão ao ano e que precisam de uma solução simples, prática e 

segura para as necessidades do dia a dia. Conta ainda com a 

praticidade da liberação total ou parcial, pelo empresário, nos 

caixas eletrônicos, no Gerenciador Financeiro na internet e 

também no Mobile (tablets e smartphones).

Saber mais
BB Giro Empresa 

Capital de giro ideal para empresas que faturam entre R$ 1 

milhão e R$ 45 milhões, com necessidade de condições flexí-

veis para pagamento de suas obrigações.

O crédito pode ser utilizado para compra de estoque, paga-

mento de fornecedores e também para aproveitar as oportuni-

dades de negócios.
Saber mais

Recebíveis
Antecipação de Crédito ao Lojista

Com a Antecipação de Crédito ao Lojista (ACL), você recebe 

o valor das vendas feitas com os cartões de crédito Visa, Mas-

tercard ou Elo imediatamente na conta corrente da sua em-

presa, reforçando o fluxo de caixa. A antecipação dos créditos 

pode ser feita pela internet, mobile e Caixas Eletrônicos, sem a 

necessidade de ir à agência, com recebimento automático dos 

créditos das faturas Cielo e Rede.
Saber mais

 http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/obter-capital-de-giro/bb-giro-digital#/
 http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/obter-capital-de-giro/bb-giro-digital#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/obter-capital-de-giro/bb-giro-empresa#/
 http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/obter-capital-de-giro/bb-giro-empresa#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/antecipar-as-vendas/antecipacao-de-credito-ao-lojista---acl#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/antecipar-as-vendas/antecipacao-de-credito-ao-lojista---acl#/
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BB Franquias 

Cartão Ourocard Empresarial

É o cartão para movimentar a conta da empresa, com fun-

ções de débito e crédito. Com ele, sua empresa tem acesso a 

crédito sem burocracia, adquire bens e serviços e ainda auxilia 

no gerenciamento do fluxo de caixa.

Pagamento de contas: financie as contas de água, luz, tele-

fone, tributos e boletos bancários em até 24 parcelas, com taxa 

de juros diferenciada.

Programa Ponto pra sua Empresa: 

As compras a débito e crédito feitas com o cartão de crédito 

Ourocad Empresarial geram pontos que podem ser transferi-

dos para programas de milhagem dos portadores pessoa física 

ou trocados por produtos do Banco. 
Saber mais

Solução em Recebimentos

Saber mais

http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/cartoes/cartoes-para-pagar-despesas-do-dia-a-dia-da-empresa/cartao-de-credito-ourocard-empresarial#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/cartoes/ponto-para-a-sua-empresa#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/cartoes/cartoes-para-pagar-despesas-do-dia-a-dia-da-empresa/cartao-de-credito-ourocard-empresarial#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/cartoes/cartoes-para-pagar-despesas-do-dia-a-dia-da-empresa/cartao-de-credito-ourocard-empresarial#/
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BB Franquias 

Maquininha BB

Com a Maquininha BB, você pode vender para milhões de 

portadores de cartões, das bandeiras Visa, Mastercard, Amex, 

Elo e Alelo. Suas vendas podem ser a débito ou a crédito, par-

celadas ou não, além das funções Agro, Crediário, FCO e Vou-

cher. 

Cobrança BB

Gestão e recebimento de suas vendas de forma simples e 

ágil. O serviço facilita o recebimento das vendas realizadas 

através de boletos, com opções e flexibilidade.

Saber mais

Saber mais
Custódia de Cheques 

É um serviço de guarda dos cheques pré-datados recebidos 

por sua empresa, evitando possível risco de roubo, incêndio ou 

extravio. É muito fácil de usar e ainda contribui para melhorar o 

gerenciamento e o controle financeiro das vendas.

O BB controla as datas de “bom para” e de depósito dos 

cheques na conta corrente da empresa, tudo de acordo 

com as datas que você programar.

O valor dos cheques é creditado automaticamente na 

conta do cliente na data programada.

http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/cartoes/maquininha-bb#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/cartoes/maquininha-bb#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/pagamentos-e-recebimentos/organizar-meus-recebimentos/cobranca-bancaria#/
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BB Franquias 

O depósito dos cheques pode ser feito por meio do Apli-

cativo BB Cheque, dos terminais de autoatendimento ou 

de qualquer agência do BB.

Possibilidade de antecipar os valores dos cheques pré-

-datados por meio do Desconto de Cheques.

Saber mais

Débito Automático

O serviço recebe valores para a sua empresa por meio de 

débito na conta corrente, poupança ou cartão de crédito, de 

clientes pessoa física e jurídica. Representa uma alternativa 

mais segura nas vendas, reduzindo a possibilidade de inadim-

plência e dá melhor previsão para os recebimentos da empre-

sa.

Saber mais

Gestão Administrativa de pessoal

http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/pagamentos-e-recebimentos/organizar-meus-recebimentos/custodia-de-cheques#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/pagamentos-e-recebimentos/organizar-meus-recebimentos/debito-automatico#/
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BB Franquias 

Pagamento de Salários 

Solução para sua empresa realizar digitalmente o pagamen-

to de salários, 13º, férias e outros valores aos seus funcioná-

rios. Com ela, sua empresa elimina o transporte e manuseio de 

valores e a necessidade de sair do escritório.
Saber mais

Cartões Alelo

Utilize os Cartões Alelo para fornecer benefícios aos colabo-

radores da sua empresa, não importa o tamanho do negócio. 

Os cartões Alelo possuem diferentes benefícios:

Refeição: seu funcionário tem liberdade de escolher onde fa-

zer suas refeições e seu negócio ganha mais produtividade.

Alimentação: facilidade para seu colaborador comprar os ali-

mentos de sua preferência e para a sua empresa eliminar os 

custos da cesta física.

Saber mais

São soluções que o Banco do Brasil oferece à sua empresa: 

eles reúnem em uma única tarifa mensal uma série de benefí-

cios e franquias, como saldos, extratos, transferências, paga-

mentos e depósitos.

Com isso, você evita as tarifas avulsas que, se pagas sepa-

radamente, seriam mais caras do que o valor do pacote.

Pacotes de Serviços PJ

Saber mais

http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/pagamentos-e-recebimentos/pagamento-de-salarios/pagamento-de-salarios#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/cartoes/cartao-alelo-beneficios#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/pacote-de-servicos-pj#/
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BB Franquias 

BB Seguro Empresarial 

O Seguro Empresarial Personalizado é a boa opção para ga-

rantir o patrimônio de empresas com necessidades específicas 

de cobertura. O seguro conta com amplo portfólio, possui uma 

cobertura básica e diversas coberturas opcionais.

Gestão do Patrimônio

Saber mais
Seguro Ouro Máquinas

O Seguro Ouro Máquinas é feito para a pessoa física ou ju-

rídica que se preocupa com seus bens e a continuidade dos 

serviços de sua empresa. O Seguro Ouro Máquinas garante a 

segurança de máquinas e equipamentos fixos ou móveis uti-

lizados na indústria, no comércio e na prestação de serviços, 

exclusivamente no endereço de risco indicado pelo segurado 

na apólice.
Saber mais

http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/seguros/para-seu-patrimonio/seguro-empresarial-personalizado#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/seguros/para-seu-patrimonio/seguro-ouro-maquinas#/
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BB Franquias 

BB Seguro Auto

O BB Seguro Auto oferece garantias básicas e adicionais 

para proteger os veículos da sua empresa, além de oferecer 

atendimento 24 horas com reboque, troca de pneus, chaveiro, 

motorista substituto e outros serviços.

Consórcio

O Banco do Brasil ajuda sua empresa a se modernizar, po-

dendo realizar reparos, pagar prestadores de serviços, insta-

lações/reparos e até mesmo pagar serviços de consultorias. 

Tudo isso sem impactar seu limite de crédito no BB.

Você ainda pode realizar lances para receber o valor anteci-

padamente ou ser contemplado em sorteios mensais, receben-

do o crédito antes do final do prazo contratado.

Saber mais

Saber mais

Conveniência Banco do Brasil

http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/seguros/para-seu-patrimonio/bb-seguro-auto#/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/produtos-e-servicos/consorcios/consorciode-servicos#/
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BB Franquias 

Gerenciador Financeiro 

O Gerenciador Financeiro é a mais completa solução de in-

ternet e mobile banking do mercado para pessoa jurídica.

Por meio dele, você pode fazer centenas de transações, 

como transferir valores para outra conta, fazer pagamentos, 

aplicações financeiras, liberar operações de crédito, controlar a 

carteira de cobrança e a agenda de cartões, entre outros.

Saber mais

http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/empresas/atendimento/gerenciador-financeiro#/
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