
Financiamento à 
Exportação

Quer exportar?

Veja como o BNDES pode apoiar  
sua empresa a exportar mais e melhor.
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O BNDES apoia as empresas brasileiras  

que desejem realizar investimentos  

produtivos e exportar oferecendo 

financiamentos com condições  

acessíveis às empresas  

de todos os portes.

Para as exportações de bens e 

serviços de maior valor agregado, 

o BNDES oferece longo prazo de 

pagamento e taxas compatíveis  

com o mercado internacional. 

BNDES EXIM
As linhas de financiamento BNDES Exim são 
destinadas às exportações e oferecidas às 
empresas nas seguintes modalidades:

• Pré-embarque – financia o exportador para a 
produção de bens ou, sob consulta, a elaboração 
de serviços destinados à exportação. 

Trata-se de uma operação indireta, ou seja,  
é realizada por meio de agentes financeiros  
ou agências de desenvolvimento.

• Pós-embarque – financia o importador, com 
desembolso ao exportador no Brasil, em reais, para  
a comercialização de bens e serviços no exterior.

Trata-se de uma operação direta, ou seja, o 
exportador contrata diretamente com o BNDES. 
Pode ainda ser originada pelo importador por 
meio dos bancos credenciados pelo BNDES no 
exterior.

As linhas de financiamento 
BNDES Exim estão 
disponíveis para empresas 
de qualquer porte 
exportadoras de bens ou 
prestadoras de serviços  
de maior valor agregado.
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OVAS CONDIÇÕES

BNDES EXIM  
PRÉ-EMBARQUE

O exportador  
solicita financiamento  
BNDES Exim Pré-embarque 
em reais ou dólares,   
por meio de um agente 
financeiro credenciado  
pelo BNDES.

Financiamento para empresas exportadoras,  
trading companies, empresas comerciais exportadoras  
e cooperativas, instaladas no Brasil.

Os bens a serem exportados devem constar da Relação de 
Produtos Financiáveis* do BNDES e, quando aplicável, ser 
credenciados no BNDES.

Na prática, essa modalidade oferece às empresas 
exportadoras o capital de giro necessário para a 
produção de bens de capital e de consumo, mediante o 
estabelecimento de Compromisso de Exportação.

A taxa de juros do financiamento poderá ser baseada 
na TLP (IPCA + margem), Selic ou TFB (Taxa Fixa BNDES), 
caso o financiamento seja denominado em reais, ou ser 
baseada na Libor, caso o financiamento seja denominado 
em dólar dos EUA. O prazo de pagamento é de até 
quatro anos.

As linhas de financiamento pré-embarque são:

BNDES Exim Pré-embarque

Financiamento ao exportador destinado ao 
fluxo de produção de bens para exportação.

BNDES Exim Pré-embarque  
Empresa Âncora

Financiamento ao exportador de grande porte 
destinado à aquisição de insumos, fabricados 
por micro, pequenas e médias empresas (MPME) 
fornecedoras, de bens a serem exportados pela 
empresa âncora.

Mais informações em:  
www.bndes.gov.br/eximpreembarque

* A Relação de Produtos Financiáveis é dividida em: Grupo I – 
bens de capital, Grupo II – bens de consumo e Grupo III –bens 
apoiáveis sob consulta.

Conheça a lista de agentes financeiros credenciados em 
www.bndes.gov.br/insituicoes-financeiras-credenciadas

Pré-embarque em dólares

Porte do 
exportador

Prazo  
total

Prazo de  
amortização 
do principal

Custo  
financeiro

Remuneração
Participação  
do BNDES

BNDES Agente

MPMEs
Até 36
meses

Parcela única 
ou até 24

meses

Taxa Libor  
trimestral,  

se flutuante 
ou  

Taxa Libor 
fixa conforme  

o período

Em 15.01.2019*:

Libor 3M: 2,7873%
Libor 12M: 3,0187%
Libor 24M: 2,6706% 
Libor 36M: 2,6230%
Libor 48M: 2,5950% 
Libor 60M: 2,6010%

Grupo I:
1,2% a.a

Grupo II:
1,45% a.a. A ser  

negociada  
entre o 

exportador 
e o agente 
financeiro

Até 100%
do Compromisso 

de Exportação

Grandes  
empresas

Grupo I
até 48 meses

Grupo II
até 36 meses

Grupo I
até 36 meses

Grupo II
até 24 meses

Grupo I:
1,2% a.a.

Grupo II:
1,45% a.a

Até 80%
do Compromisso 

de Exportação

Custo total para o exportador financiado: Custo financeiro + Remuneração BNDES + Remuneração do agente financeiro.  
O saldo devedor será ainda corrigido pela variação cambial.

Pré-embarque em reais

Porte do 
exportador

Prazo  
total

Prazo de  
amortização 

Custo  
financeiro

Remuneração
Participação  
do BNDES

BNDES Agente

MPMEs
Até 36
meses

Até 24
meses

TLP  
(IPCA

+ margem) 
Selic
ou
TFB  

(Taxa fixa  
do BNDES)

Grupo I:
1,2% a.a

Grupo II:
1,45% a.a. A ser  

negociada  
entre o 

exportador 
e o agente 
financeiro

Até 100%
do Compromisso 

de Exportação

Grandes  
empresas

Grupo I
até 48 meses

Grupo II
até 36 meses

Grupo I
até 36 meses

Grupo II
até 24 meses

TLP 
(IPCA  

+ margem)
ou Selic

Em 15.01.2019*:

TLP: 6,96% a.a.
TFB 36M: 8,11% a.a.
Selic+SF: 6,37% a.a.

Grupo I:
1,2% a.a.

Grupo II:
1,45% a.a

Até 80%
do Compromisso 

de Exportação

Custo total para o exportador financiado: Custo financeiro + Remuneração BNDES + Remuneração do agente financeiro

*As taxas atualizadas diariamente estão disponíveis em Moedas Contratuais, no site do BNDES.



Cartão BNDES

O Cartão BNDES auxilia também as micro,  
pequenas e médias empresas (MPME) que  
exportem ou queiram exportar. 

A empresa poderá solicitar a emissão do Cartão 
BNDES por meio de um dos diversos bancos 
emissores (ver lista de bancos emissores no site 
do Cartão BNDES).

As MPMEs poderão dispor de mais de um Cartão 
BNDES e, no limite, cada cartão poderá ter uma 
linha de crédito de até R$ 2 milhões, com prazo 
de pagamento de até 48 meses.

Uma empresa exportadora ou que planeje 
exportar poderá acessar no catálogo do  
Cartão BNDES diversos produtos e serviços 
para sua qualificação:

• Serviços de normatização, conformidade, 
certificação de produto etc.

•  Serviços tecnológicos, design, adequação 
de produto, pedido de registro etc.

•  Software de gerenciamento de exportações

•  Máquinas e equipamentos para ampliação 
da capacidade

•  Insumos para segmentos calçadista, 
moveleiro, têxtil, confecção etc.

•  Cursos de idioma estrangeiro (inglês e 
espanhol)

Acesse o site do Cartão BNDES:  
www.cartaobndes.gov.br  
e conheça as condições. 



 
BNDES EXIM  
PÓS-EMBARQUE

O exportador solicita as  
linhas de financiamento  
BNDES Exim Pós-embarque, 
de forma direta, ao BNDES.

Financiamento à comercialização no exterior de 
bens e serviços nacionais que constem da Relação 
de Produtos Financiáveis do BNDES.

Essa modalidade oferece às empresas exportadoras 
a possibilidade de vender a prazo ao importador  
e receber recursos do BNDES à vista, em reais,  
no Brasil.

A taxa de juros do financiamento é baseada na Libor 
e o contrato é denominado em dólar dos EUA ou em 
euros. O prazo de pagamento é de até 15 anos.

As operações de pós-embarque demandam uma série 
de serviços administrativos e de cobrança no exterior 
que são realizados por um banco mandatário com 
atuação no Brasil.

As linhas de financiamento pós-embarque são:

BNDES Exim Pós-embarque Bens

Financiamento à exportação de bens 
de fabricação nacional, como máquinas 
equipamentos, bens de consumo e serviços  
a eles associados.

BNDES Exim Pós-embarque Serviços

Financiamento à exportação de serviços  
como construção civil, serviços de engenharia 
e arquitetura, de tecnologia da informação, 
entre outros. Inclui os bens de fabricação 
nacional a serem utilizados durante a obra  
e/ou incorporados ao empreendimento.

BNDES Exim Aeronaves

Financiamento à exportação de aeronaves, 
bem como partes, peças e serviços associados, 
de fabricação nacional.

BNDES Exim Automático

Financiamento à exportação de bens elegíveis, 
realizado com a interveniência financeira de 
um banco credenciado pelo BNDES no exterior.

Mais informações em  
http://www.bndes.gov.br/exim 

BNDES Exim Automático

Porte do 
exportador

Prazo  
total

Amortização 
Custo  

financeiro

Remuneração
Participação  
do BNDES

BNDES Carta de crédito

Todos  
os portes

Até 5 anos

Periodicidade 
semestral  

(primeira parcela  
de principal em  
até 12 meses)

Taxa Libor fixa, 
conforme o prazo 

da operação

Em 15.01.2019*:

Libor 3M: 2,7873%   
Libor 12M: 3,0187%
Libor 24M: 2,6706%
Libor 36M: 2,6230%
Libor 48M: 2,5950%
Libor 60M: 2,6010%

Conforme o 
risco OCDE do 
país do banco 
no exterior:

Risco 0, 1, 2, 3:
0,40% a.a. 
Risco 4, 5:
0,65% a.a. 
Risco 6, 7:
1,35% a.a.

A ser 
negociada 

e paga pelo 
importador 
ao banco no 

exterior

Até 100% do  
valor da 

exportação, em 
qualquer Incoterm

Custo para o importador: Custo financeiro + Remuneração BNDES + Custo da carta de crédito
Custo para o exportador: taxa do mandatário de até 1% flat sobre o valor financiado

BNDES Exim Pós-embarque Bens** ou Serviços

Porte do 
exportador

Prazo  
total

Amortização 
Custo  

financeiro

Remuneração
Participação  
do BNDES

BNDES Garantia

Todos  
os portes

Até 15 anos
(conforme 

características  
da exportação  

e das garantias) 

Periodicidade 
máxima: 
Semestral

(primeira parcela de 
principal conforme 
características da 

exportação)

Libor ou US 
Treasury Bonds 

(denominado  
em dólares)

Euribor ou
Euro Area  

Yield Curve
(denominado  

em euros)

Mínimo de  
0,90% a.a. 

(a ser definida pelo 
BNDES em cada 

operação)
+

Taxa de risco  
de crédito

(a ser definida conforme 
a garantia da operação 

e a política de  
crédito vigente)

A ser  
negociada  

pelo  
importador,  

com anuência 
do BNDES
Ex: Seguro 

de Crédito à 
Exportação (FGE); 
carta de crédito; 
garantia bancária

Até 100% do  
valor do contrato 

de exportação, em 
qualquer Incoterm
(apenas exportações 
originadas no Brasil. 
Exclui gastos locais  

no exterior)

Custo total: Custo financeiro + Remuneração BNDES (+ taxas e encargos conforme a modalidade)
(O custo do Seguro de Crédito à Exportação - FGE pode ser somado ao valor financiado. Demais modalidades

de garantias: a ser pago diretamente pelo exportador ou pelo importador, conforme o caso)

*As taxas atualizadas diariamente estão disponíveis em Moedas Contratuais, no site do BNDES.

**As condições do BNDES Exim Pós-embarque Aeronaves atendem aos termos do Acordo Setorial Aeronáutico da OCDE.



Além das informações disponíveis no site do BNDES, 
oferecemos atendimento presencial para tirar suas dúvidas. 

COMO OBTER O 
FINANCIAMENTO: 

OPERAÇÕES DE PRÉ-EMBARQUE

• O exportador deverá procurar uma instituição 
financeira credenciada de sua preferência  
(agentes financeiros ou agências de 
desenvolvimento estaduais, em todo o Brasil) que 
solicitará a documentação necessária para análise 
do crédito e negociará as garantias, conforme o 
caso.

• O valor da operação deverá ser compatível 
com o Compromisso de Exportação a ser 
verificado conforme os embarques entre 
a contratação e a liquidação final do 
financiamento.

• Uma vez a operação aprovada e contratada 
com a instituição financeira, esta encaminhará 
ao BNDES o pedido de liberação; o BNDES 
liberará os recursos financeiros em favor do 
exportador por meio da instituição financeira.

OPERAÇÕES DE PÓS-EMBARQUE

• O exportador deverá encaminhar  
o pedido de financiamento ao BNDES para 
aprovação, por meio de formulário eletrônico 
obtido na seção Formulário e Normas 
Operacionais do BNDES Exim Automático, 
em www.bndes.gov.br/consulta-eletronica.

• Uma vez a operação homologada e aprovada 
pelo BNDES e após a comprovação do 
embarque dos bens ou da aceitação dos 
serviços prestados, os recursos financeiros 
serão liberados ao exportador à vista,  
em reais, no Brasil.



Central de Atendimento BNDES

Tel.: 0800 702 6337
www.bndes.gov.br/faleconosco

Ouvidoria do BNDES

Tel.: 0800-702-6307 – Fax: (21) 2052-7117
Caixa Postal: 15054
20031-120 – Rio de Janeiro – RJ
www.bndes.gov.br/ouvidoria

Atendimento empresarial presencial

Rio de Janeiro
Avenida República do Chile, 100 – Centro
20031-917 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: 0800 702 6337 
Atendimento sem agendamento prévio de 10h às 18h

São Paulo
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510
5º andar – Vila Nova Conceição
04543-906 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3512-5100 – Fax: (11) 3512-5199
Atendimento mediante agendamento prévio

Brasília
Setor Comercial Sul – Quadra 9 – Torre C
12º andar – 70308-200 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3204-5600 – Fax: (61) 3204-5635
Atendimento mediante agendamento prévio

Recife
Rua Padre Carapuceiro, 858, 18º e 19º andares
Centro Empresarial Queiroz Galvão 
Torre Cícero Dias – Boa Viagem
51020-280 – Recife – PE
Tel.: (81) 2127-5800 – Fax: (81) 2127-5806
Atendimento mediante agendamento prévio 

Além dos escritórios acima, temos postos de informações parceiros pelo Brasil. Confira a lista em www.bndes.gov.br/atendimento. 

 

O BNDES não credencia nem indica quaisquer 
consultores, pessoas físicas ou jurídicas, como 
intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar 
operações com o próprio Banco ou com as 
instituições financeiras credenciadas a repassar 
seus recursos.

 youtube.com/bndesgovbr

 twitter.com/bndes

 slideshare.net/bndes

 facebook.com/bndes.imprensa

 linkedin.com/company/bndes

 www.bndes.gov.br
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