


Estrutura de Apoio – Rede de Atendimento Interna

Brasília

Salvador

Rio de Janeiro
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Ribeirão Preto

Curitiba
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Porto Alegre

Recife

Belo Horizonte

105 Gerentes de 

Negócios 

Internacionais

80 Consultores

13 Gerências Regionais 

de Apoio ao Comércio 

Exterior



Consultoria em Negócios Internacionais

• Expertise na busca de soluções e na condução de 

operações

Venda de 
Conhecimento

• Gerenciamento de processos do início ao fim
Terceirização 
de Processos

• Excelência em conhecimento a serviço da capacitação 

de empresários, estudantes e público em geralCapacitação



Consultoria em Negócios Internacionais

Áreas de Atuação

� Drawback

� RDE ROF/IED

� Preenchimento de documentos

� Consultoria em câmbio financeiro

� Terceirização de processos



Capacitação em Negócios Internacionais

Diferenciais

� Módulos de 4 ou 8 horas

� Possibilidade de customização de módulos

� Possibilidade de turmas in company 



Capacitação em Negócios Internacionais

Módulos dos Treinamentos:

� Exportação I

� Exportação II

� Importação

� Carta de Crédito I

� Carta de Crédito II 

� Proteção 
Financeira

� Práticas Cambiais

� Fundamentos de Câmbio 
Financeiro

� Siscoserv

� Drawback 

� Fundamentos de Comércio 
exterior

� Financiamentos à Exportação

� Financiamentos à Importação



Proex e 
outros mecanismos de 

apoio ao exportador



Banco do Brasil e o Exportador
Linhas de Crédito à Exportação

PROEX FINANCIAMENTO

PROGER EXPORTAÇÃO

ACC/ACE 



PROEX - Programa de 
Financiamento às Exportações

É um programa do Governo Federal de apoio

às exportações brasileiras de bens e serviços,

a custos compatíveis com os praticados no

mercado internacional.

Em 2016, o Programa completou 25 anos.



Proex  
Financiamento



Condições Regulamentares

� Faturamento anual de até R$ 600 milhões

� Prazos: bens – de 30 dias a 10 anos / serviços - a critério do COFIG

� Parcela Financiada: até 100% nas operações até 2 anos e até 85% nas demais

� Taxa de Juros: praticadas no mercado internacional

� Garantias: aval, fiança, carta de crédito ou seguro de crédito à exportação

� Adimplência com a União



Representatividade do programa para o 
exportador

� Recebimento à vista de venda realizada a prazo

� Possibilidade de ampliação e diversificação de mercados

� Sem intermediários e taxas de administração

� Não tem valor mínimo



Contato com 
Gerente de 

Relacionamento

Confecção do 
Registro de 

Crédito (RC) no 
SISCOMEX 

web

Realização do 
embarque

Aprovação do 
Registro de 
Crédito (RC)

Encaminhament
o dos 

documentos e 
garantia 

constituída

Confirmação do 
cumprimento 

das exigências 
para o Proex

Efetivação do 
desembolso ao 

exportador
Pagamento do 

importador

Liquidação do 
Proex  

Financiamento

Fluxo Operacional



Proger
Exportação



Proger Exportação

� Financiamento da promoção comercial ou da produção
destinada a mercados externos (desembolso em Reais)

� Faturamento anual até R$ 10 milhões

� Prazo da linha de até 12 meses (com carência de 6 meses)

� Custo: TJLP + 9,94% a.a.

� Isenção de IOF

Linhas de Crédito à Exportação



ACC / ACE



Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio - ACC

� Fase pré-embarque

� Custos compatíveis com o mercado internacional

� Objetivo: financiar a produção da mercadoria

� Prazo: até 360 dias antes do embarque

Linhas de Crédito à Exportação

Pode ser contratado totalmente on line

Pode ser assinado digitalmente



Adiantamentos sobre Cambiais Entregues - ACE

� Financiamento na fase pós-embarque

� Custos compatíveis com o mercado internacional

� Objetivo: capital de giro na comercialização

� Prazo: até 390 dias do embarque da mercadoria

� Garantias aceitas: carta de crédito ou seguro de crédito

Linhas de Crédito à Exportação



Seguro de Crédito à 
Exportação



É o seguro contratado pelo exportador
brasileiro junto à Seguradora, com o objetivo
de garantir a este ou às entidades de crédito
que os financiarem, contra riscos comerciais,
políticos e extraordinários a que estiverem
sujeitas as operações resultantes de
exportações de mercadorias e serviços.

Seguro de Crédito à Exportação



Financiamentos à comercialização:

� ACE – Adiantamentos sobre Cambiais Entregues (necessário possuir limite

de crédito junto ao BB).

� PROEX – Programa de Financiamento à Exportação

Linhas Beneficiadas



� SAIN/ABGF

� COFACE/SBCE

� EULER HERMES

Seguradoras Credenciadas



Seguro de Transporte Internacional

� OBJETIVO: indenizar o seguro das eventuais perdas
durante o transporte de suas mercadorias;

� COBERTURA: risco assumido pela Seguradora expressa
na apólice;

� Restrita C: somente com acidente;

� Restrita B: acidente mais riscos da natureza;

� Ampla A: acidente ou não com meio de transporte.



Seguro de Transporte Internacional



Banco do Brasil e o Exportador
Soluções Eletrônicas para o Exportador



Banco do Brasil e o Exportador
Soluções Eletrônicas para o Exportador

ASSINATURA DIGITAL 
EM CONTRATOS

DE CÂMBIO

Assinado Digitalmente – 64%

ENVIO DIGITALIZADO
DE DOCUMENTOS

Digitalizado pelo cliente – 79%

CÂMBIO ONLINE
EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO

Exportação – 69%
Importação – 56%

ACC/ACE ONLINE

Contratado online – 31%



Obrigado!

GECEX SÃO PAULO I – SP

Tel.: 11 3491-2800

E-mail: 
age4796.consultoria@bb.com.br


