
Consignado  
Privado BV



O Consignado Privado BV é uma forma simples e vantajosa de ampliar o 
pacote de benefícios aos seus colaboradores. E o melhor é poder oferecer 
este benefício com segurança, pois o BV conta com a solidez do Grupo 
Votorantim e do Banco do Brasil, e vem viabilizando conquistas na vida 
dos brasileiros há mais de 20 anos.

O BV está por todo o país, com dezenas de lojas nas principais localidades 
e uma estrutura de atendimento completa, sempre pronta para atender sua 
empresa e seus trabalhadores.

Você quer aumentar 
a satisfação dos 
seus colaboradores 
oferecendo um 
benefício que 
estimula a motivação 
e o engajamento.

O BV tem a solução

Mas como fazer isso 
sem gerar custos 
para a empresa?

Banco do Brasil Grupo Votorantim

banco BV



• É um crédito rápido, que possibilita crédito em até 
3 dias1, com desconto em folha.

• É uma solução prática e vantajosa para cobrir gastos 
de emergência e também para realizar planos.

• Também pode ser usado para organizar as 
finanças, pois tem taxas menores que os créditos 
convencionais.

• Parcelamento em até 48 meses.

• Conveniência e assessoria especializada  
na contratação.

• Benefício que pode ser agregado ao pacote  
da empresa sem custo.

• Total controle sobre a concessão do benefício.

• Gestão completa pela internet, em um sistema 
fácil de usar.

• Toda a forma de comunicação entre o BV e os 
seus colaboradores passa pela aprovação prévia 
do seu RH.

• O BV disponibiliza materiais para divulgar  
o produto aos seus colaboradores.

E o melhor: incluindo educação financeira

Além de colocar à disposição todas essas vantagens, queremos que os seus colaboradores 
utilizem o crédito de forma consciente. Por isso, oferecemos uma palestra exclusiva sobre educação 
financeira, que irá orientar sobre o uso correto do crédito.

Para a empresa Para os colaboradores

Vantagens do 
Consignado 
Privado BV

E você tem uma opção ainda mais vantajosa!

Consignado BV com 
garantia do FGTS

O colaborador usa o FGTS como garantia do crédito consignado, possibilitando o acesso a taxas 
mais reduzidas.

• Uma forma do colaborador se beneficiar do seu FGTS preservando seu fundo.

• Em caso de demissão, uma parte do consignado já é quitada com um percentual do FGTS, 
reduzindo o valor residual a ser pago.



Depois que o BV estabelece o convênio com a sua 
empresa, o colaborador pode fazer simulações e 
solicitar o crédito a qualquer momento. O pagamento 
é feito por desconto em folha, o que garante mais 
controle e praticidade a todos.

Contratação 
do Consignado 
Privado BV

Quem pode solicitar? 
Colaboradores maiores de 18 anos, com o mínimo de 
6 meses de registro na empresa. Crédito na conta do colaborador em até 3 dias2

Dispensa dos Descontos

Rescisão do Contrato de Trabalho

Caso ocorra, o empregador deve comunicar imediatamente ao BV e reter até 30% das verbas rescisórias 
para pagamento total ou parcial do contrato.

Gozo do benefício do INSS

O empregador deve comunicar o fato ao BV, ficando desobrigado do desconto em folha de pagamento.

A solicitação é fácil  
e a aprovação é rápida

Colaborador faz a simulação 
e solicita o crédito ao BV

BV cadastra e 
analisa a proposta

RH aprova o 
contrato on-line

BV verifica os 
documentos

O crédito é depositado na conta-
corrente indicada pelo colaborador

Como o BV calcula a prestação máxima

R$ 1.500,00 Salário-base

-R$ 400,00 Descontos compulsórios/obrigatórios

R$ 1.100,00 Renda disponível

x 0,3 Limite 30%

R$ 330,00 Prestação máxima

Limite 1: até 30% do salário líquido, considerando 
descontos compulsórios/obrigatórios3

Descontos compulsórios/
obrigatórios

• INSS

• Imposto de Renda Retido na Fonte

• Pensão alimentícia judicial

• Outros descontos compulsórios

• Outras decisões judiciais ou administrativas

• Mensalidade ou contribuição para  
entidades sindicais

Exemplo



Entenda o 
papel do RH

É disponibilizado ao RH um 
boleto bancário único, com 
todas as parcelas do mês em 
referência. O prazo para o 
repasse dos valores descontados 
é de até 5 dias após o 
pagamento da folha.

Observações

O desconto em folha, uma vez autorizado, é irrevogável. Não pode ser cancelado sem a prévia anuência e concordância do 
BV. A empresa que não repassar a parcela consignável do colaborador ao BV, por falha ou culpa, responderá como devedor 
principal e solidário. No caso de crédito com bancos diferentes, a empresa deverá desenvolver controles adicionais para 
garantir a prioridade do repasse por ordem cronológica de contratação. No caso de colaboradores desligados da empresa, 
o BV providenciará a emissão e entrega de carnês aos titulares das operações de crédito, com prestações recalculadas em 
razão do saldo devedor remanescente, de modo que os créditos possam ter continuidade de amortização.

Conte com  
consultas on-line  
e simplicidade total

RH acessa  
o site do BV

Consulta o relatório com os 
créditos concedidos no mês

Realiza os descontos na 
folha dos colaboradores

Emite o boleto para fazer 
o repasse ao BV

R$ 1.100,00 Salário disponível

x 0,4 Limite 40%

R$ 440,00 Renda sem descontos

R$ 165,00 Descontos voluntários

R$ 275,00 Prestação máxima

Limite 2: até 40% do salário líquido, 
considerando descontos voluntários3

Descontos voluntários

• Contribuição para partidos políticos, entidades, 
clubes e associação de caráter recreativo ou cultural

• Contribuição para cooperativa

• Contribuição para planos de saúde, pecúlio, 
seguros e previdência complementar

• Prestação de compra de imóvel residencial em 
favor de entidade financeira

• Amortização de créditos concedidos por entidade 
de previdência privada financeira

• Outros descontos voluntários ou autorizados
Limite 1 ou Limite 2,  
o que for menor

Prestação 
Mensal Máxima

Exemplo
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Entre em contato e garanta este 
benefício para seus colaboradores

1. Três dias úteis após a aprovação do RH da empresa. 2. Esse prazo poderá ser antecipado se as etapas do processo forem 
concluídas antes do prazo estipulado. 3. O cálculo do limite também levará em conta contratos de crédito pessoal, financiamento 
e/ou arrendamento mercantil que o colaborador possa ter contratado.

Atendimento para 
empresas parceiras
Quando passar a oferecer o Consignado Privado BV 
aos seus colaboradores, você poderá contar com 
o atendimento personalizado do BV, que colocará 
à disposição de sua empresa um Gerente de 
Relacionamento especialmente dedicado a prestar 
informações e esclarecimentos ao departamento 
de RH, sempre que necessário.

Além disso, no lançamento do benefício, o 
BV realizará plantões na sua empresa para 
atender seus colaboradores, explicando 
o funcionamento do consignado e 
orientando-os para que façam o melhor 
uso desta solução financeira.

bv.com.br

Atendimento BV Exclusivo
Para a empresa: 0800 702 7822


