
BANCO DO POVO - SEDECON 
 

01 - O QUE É BANCO DO POVO? 
Programa realizado através da parceria entre o Estado de SP e Prefeituras. 
Trata-se de uma linha de crédito produtivo, disponível para empreendimentos e pequenos negócios. 
 
 
02 - PRA QUEM É DESTINADO O BANCO DO POVO, QUEM PODE SOLICITAR? 
É destinado para o empreendedor, dono do negócio, estando formalizado ou não com receita 
operacional bruta anual ou renda anual de até 4.8 milhões. O recurso do BPP obrigatoriamente tem de 
ser investido no desenvolvimento da sua atividade. 
 
 
03 - COMO FUNCIONAM OS EMPRÉSTIMOS? 
Todo recurso solicitado tem que estar alinhado com as linhas de crédito disponíveis, bem como, 
documentação exigida e os critérios de acesso. 
 
 
04 - QUAIS AS VANTAGENS DE UTILIZAR O BANCO DO POVO PAULISTA? 
a) Taxa de juros bem abaixo do mercado, que variam de 0,35 a 1% a.m.; 
b) Prazo para pagamento de até 36 parcelas dependendo da linha de crédito disponível. 
 
 
05 - QUAIS OS REQUISITOS, EXIGÊNCIAS? 
a) Cumprir com todos os critérios de acesso e entregar toda documentação exigida. 
b) Cada solicitação será analisada conforme o pedido e a atividade econômica do negócio. 
c) Apresentar avalista solidário.  No caso de Pessoa Jurídica, o tomador poderá ser o fiador. 
d) Entrar em contato com o Agente de Crédito da sua cidade. 
 
 
06 - É POSSÍVEL UTILIZAR O RECURSO PARA CAPITAL DE GIRO? 
Sim. Exemplos: abertura e regularização da empresa, animais para comercialização, consertos em geral, 
divulgação, insumos, sementes, matéria-prima, produtos para comercialização, estoque, cursos de curta 
duração, e outros. 
O tomador também poderá pagar contas de consumo do negócio (água, luz, fone, internet), o aluguel, 
folha de pagamento, todos com vencimento até 30 dias da liberação do crédito, bem como os impostos. 
 
07 - O QUE PODE SER ADQUIRIDO COMO INVESTIMENTO FIXO? 
Máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais para construção e mão de obra, animais para tração  e 
produção, drones, construção de poços artesianos, bicicletas, veículos aquáticos, veículos, etc. 
 
08 - QUANTO TEMPO LEVA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO? 
Após o parecer do Agente de Crédito, em até duas semanas. 
 
09 - QUAIS AS LINHAS DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA? 
Atualmente, as linhas de crédito do BPP, estão divididas em três categorias: 
 
 



A - LINHA DE CRÉDITO DO BPP - TRADICIONAIS 
INFORMAL - de R$ 5.000,00 a 15.000,00 - Taxa: 1% a.m. mais 1% TSF - Tarifa de Sustentabilidade do 
Fundo 
MEI - de R$ 10.000,00 a 21.000,00 - Taxa: 0,35% a.m. a 0,70% a.m. mais 1% de TSF, mais FDA - 
Fundo de Aval do Estado de SP 
PRODUTOR RURAL COM CNPJ - de R$ 15.000,00 a R$ 50.000,00 - Taxa: 0,35% a.m. a 0,70% a.m. 
mais 1% de TSF 
ME, EPP, LTDA, EIRELI - de R$ 15.000,00 a R$ 50.000,00 - Taxa: 0,35% a.m. a 0,70% a.m. mais 1% de 
TSF, mais FDA 
 
B - LINHA DE CRÉDITO EMPREENDA RÁPIDO / SUPER MEI (Empreendedores capacitados pelo 
programa Super MEI, do Sebrae-SP) 
 
INFORMAL - de R$ 200,00 a R$ 15.000,00 - Taxa: 0,80% a.m., mais 1% de TSF 
MEI - De R$ 200,00 a R$ 21.000,00 - Taxa: 0,35% a.m., mais 1% de TSF, mais FDA 
PRODUTOR RURAL COM CNPJ - De R$ 200,00 a R$ 50.000,00 - Taxa: Taxa: 0,35% a.m., mais 1% de 
TSF 
ME, EPP, LTDA, EIRELI - De R$ 200,00 a R$ 50.000,00 - Taxa: mais 1% de TSF, mais FDA 
 
C - LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL COVID 19 (Período - em vigência até 30/04) 
Valores - de R$ 200,00 a R$ 20.000,00 
Taxa - 0,35% a.m., mais 1% TSF, mais FDA 
Parcelamento - em até 36 vezes 
 
Avalista: 
É dispensado o fiador das solicitações de crédito de até  R$ 3.000,00. 
Valores acima de R$ 3.000,00 é necessário apresentação do avalista. 
No caso da Pessoa Jurídica, o tomador poderá ser o avalista. 
 
10 - QUAL A CARÊNCIA PARA PAGAMENTO? 
Até 90 dias para começar a pagar. 
 
11 - QUEM NÃO PODE SOLICITAR O CRÉDITO? 
Quem já possui crédito em andamento ou em atraso e inadimplentes. 
 
12 - COMO FAZER A SOLICITAÇÃO? 
a) Fazer contato via e-mail com a Sedecon através do email bancodopovo@bauru.sp.gov.br 
colocando nome, telefones para contato e assunto “Banco do Povo”. 
b) Aguardar contato do Agente de Crédito. 
c) Ficam mantidas as regras do BPP, crédito sujeito a análise. 
 
O Governo do Estado de SP anunciou hoje em coletiva de imprensa, que à partir de 
segunda-feira, 06/04/2020, será disponibilizada uma plataforma onde os empreendedores 
poderão realizar a solicitação de crédito on line. 
 
bancodopovo.sp.gov.br 
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