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1. BNDES-exim1. BNDES-exim

� Apoiar a exportação de bens e serviços de alto valor agregado ;

� Aumentar e diversificar a base exportadora do país;

� Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país.

Produtos Financiáveis*

Objetivos

� Bens e Serviços;

� Máquinas e equipamentos credenciados na FINAME (Credenciamento 
de Fornecedores Informatizado – CFI) ;

� Produtos enquadrados no Processo Produtivo Básico - PPB;

� Serviços de engenharia e software.

(*) constantes da Circular AEX Nº 006/2016,14/04/16  



1. BNDES-exim - Produtos1. BNDES-exim - Produtos

Pré-embarque Pós-embarque

Financiar os custos de 
produção de bens e serviços 

destinados a exportação

Financiar a comercialização no 
exterior de bens e serviços 

exportados do Brasil

� Exportador contrata financiamento do
BNDES via Agente Financeiro,
estabelecendo um Compromisso de
Exportação

� Exportador contrata o financiamento
direto com o BNDES

� Banco Mandatário realiza as
atividades de suporte à operação

� Exportador negocia as garantias com
o Agente Financeiro

� Apoio do Fundo Garantidor para
Investimentos - BNDES FGI (MPMEs)

� Exportador estrutura as garantias com
o BNDES

� Apoio do Fundo de Garantia às
Exportações - FGE

Procedimentos

Garantias



1. BNDES-exim - Linhas de Financiamento1. BNDES-exim - Linhas de Financiamento

� BNDES Exim Pré-embarque - Financiamento à produção de bens para
exportação.

� BNDES Exim Pré-embarque Empresa Âncora - Financiamento à exportação de
bens, efetuada por intermédio de uma empresa âncora.

� BNDES Exim Pré-embarque Empresa Inovadora - Financiamento a empresas
inovadoras para exportação de bens de capital, bens de consumo e serviços de
tecnologia da informação (TI) desenvolvidos no Brasil.

Pré-embarque

Linhas de financiamento:



1. BNDES-exim - Linhas de Financiamento1. BNDES-exim - Linhas de Financiamento

� BNDES Exim Pós-embarque Bens - Financiamento à exportação de bens
nacionais e serviços associados.

� BNDES Exim Pós-embarque Serviços - Financiamento à exportação de
serviços nacionais, incluindo os bens de fabricação nacional a serem utilizados
e/ou incorporados ao empreendimento.

� BNDES Exim Pós-embarque Aeronaves - Financiamento à exportação de
aeronaves e motores aeronáuticos civis, bem como serviços associados.

� BNDES Exim Automático - Financiamento à exportação de bens de fabricação
nacional, mediante a abertura de linha de crédito a instituições financeiras no
exterior.

Pós-embarque

Linhas de financiamento:

Além da linha BNDES Exim
Automático, o financiamento à
comercialização pode ser
realizado por meio de duas
modalidades operacionais:

supplier credit

buyer credit

ou



1. BNDES-exim - Linhas de Financiamento1. BNDES-exim - Linhas de Financiamento

Pós-embarque

Supplier credit

Buyer credit

Refinanciamento ao exportador por 
meio do desconto de títulos

Financiamento à exportação
mediante celebração de contrato
com o importador, com
interveniência do exportador

Modalidades operacionais:



1. BNDES-exim - Linhas de Financiamento1. BNDES-exim - Linhas de Financiamento

Pós-embarque

Fluxo operacional da linha BNDES Exim Automático - Financiamento à exportação de
bens de fabricação nacional, mediante a abertura de linha de crédito a instituições financeiras
no exterior.



O BNDES e o setor de defesa: últimos 10 
anos, operações diretas (incl. Inova)...
O BNDES e o setor de defesa: últimos 10 
anos, operações diretas (incl. Inova)...

Beneficiário Projeto Tipo de Apoio
Data do 
Contrato

Valor Desembolsado 
(R$ mil) até 28/02/2017

Situação Atual

Centro Tecnológico da 
Marinha em São Paulo 

(CTMSP)

Desenvolvimento de ultracentrífugas para o Programa Nuclear
da Marinha do Brasil

Não Reembolsável - Funtec 29/06/2007 8.000 Projeto concluído

Repúlbica Dominicana 
(Exportador: Embraer)

Exportação de aeronaves EMB-314 Super Tucano e pacote
logístico associado para a República Dominicana

Reembolsável - Exim Pós-embarque 18/09/2007 211.520 Projeto concluído

CTMSP
Implantação de uma unidade piloto de fabricação de fibra de
carbono

Não Reembolsável - Funtec 07/06/2011 9.200 Projeto concluído

Angola            
(Exportador: Embraer)

Exportação de aeronaves EMB-314 Super Tucano e pacote
logístico associado para Angola

Reembolsável - Exim Pós-embarque 05/03/2012 162.926 Projeto concluído

Iveco Latin America
Implantação de linha de fabricação do Veículo Blindado de
Transporte de Pessoal (VBTP) e de campo de prova para
realização de testes nesses veículos

Reembolsável - Apoio à Indústria 21/06/2013 45.981 Projeto concluído

Forjas Taurus
Desenvolvimento de novos armamentos leves a serem
lançados no mercado

Reembolsável - Linha de Inovação 14/10/2013 9.995 Projeto concluído

USP (LSI-Tec)
Desenvolvimento de um sistema de automação para controle
de pontaria e posicionamento com compensação inercial
para canhão de 40 mm, com circuito integrado nacional

Não Reembolsável - Funtec 11/06/2014 8.000 Projeto em execução

CTMSP
Construção do Laboratório de Microondas de Potência e de
planta piloto para fabricação de válvulas TWT

Não Reembolsável - Funtec 10/02/2015 9.335 Projeto em execução

FAPEB (CTEx)
Última etapa de desenvolvimento do Radar SABER M200
Multimissão

Não Reembolsável - Funtec 15/12/2015 19.000 Projeto em execução

BRADAR
Desenvolvimento de Software Multimodo do Radar SABER
M200 Multimissão

Reembolsável - Linha de Inovação 29/12/2015 0 Projeto em execução

UBEA (PUC-RS)
Desenvolvimento do Desenho de Referência do módulo de
processamento de sinais para protótipo nacional do rádio
tático multibanda TRC-1222

Não Reembolsável - Funtec 20/03/2016 0 Projeto em execução

Total - - - 483.957 -



2. Exportações em Aerodefesa2. Exportações em Aerodefesa

De 2000 a 2012, o BNDES-exim já financiou a
exportação de mais de US$ 181 milhões em produtos
de defesa: aeronaves, peças de reposição e serviços
para Venezuela, República Dominicana e Angola.

As consultas em curso somam mais de US$ 750
milhões para diversos países.



2. Exportações na Linha de Defesa2. Exportações na Linha de Defesa

Condições de Financiamento 1

Taxa de juros 2:
• US Treasury ou CIRR (fixas), Libor ou Euribor (flutuantes) + remuneração 

BNDES + prêmio de risco do FGE (varia em função risco país e perfil do 
financiamento)

Prazos:
• Até 15 (25) anos, incluindo até 3 (5) anos de carência de principal.3

Garantias:
• SCE/ FGE para 100% dos riscos políticos e extraordinários.
• Sem exigência de contra-garantia, conforme avalição do FGE.
___________________________
1 Possibilidade de termos e condições ad hoc negociáveis caso a caso
2 Em consonância com as Políticas Operacionais do BNDES, revistas oportunamente
3 Dependendo da magnitude do valor do contrato e das condições da concorrência; condições 

ainda mais favoráveis dependendo do SCE/FGE e prazo do ProEx.



2. Exportações em Aerodefesa – Comfort Letter2. Exportações em Aerodefesa – Comfort Letter

Nono Defense

Xaliman Republic

Detecta oportunidades de negócios

e garantias a serem oferecidas

Solicita 

Comfort Letter

Envia

Comfort Letter

Concretizada a oportunidade, 

protocola o pedido de 

financiamento

Nono Defense



2. Exportações na Linha de Defesa2. Exportações na Linha de Defesa

BAFO

Termos & 
condições 
financeiras

Iniciativas 
geopolíticas

...

Preço
(produto + 
serviços)

Offset & 
contra-
partidas 
(ToT,...)

Momento político
regional, 
mundial,...

---------

=> ... e não existe level playing field !!!

Compliance

GT – Defesa 
2017

Política 
industrial e da 
BID

Em Defesa, vencer uma concorrência é um 
longo processo...



3. BNDES – Explorando o site para exportações3. BNDES – Explorando o site para exportações

www.bndes.gov.br
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Circular AEX Nº 006/2016,14/04/16 

3. BNDES – Explorando o Site para Exportações3. BNDES – Explorando o Site para Exportações



4. Acesso ao Credenciamento de 
Fornecedores Informatizado – CFI

4. Acesso ao Credenciamento de 
Fornecedores Informatizado – CFI

Menu > Financiamentos > Serviços Online > Credencia mento de Equipamentos



Fale conoscoFale conosco

www.bndes.gov.br/faleconosco 

0800 702 6337 
(chamadas no Brasil)

55 + 21 + 2172 6337 
(chamadas internacionais)

atendimento presencial nos 
escritórios do BNDES    
(mediante agendamento prévio) 



Obrigado!


