O BNDES Exim Automático é uma linha de financiamento do
BNDES para apoiar a comercialização de bens brasileiros no
exterior. Com o BNDES Exim Automático, os exportadores
brasileiros e seus clientes estrangeiros têm acesso a mais de
60 bancos no exterior, com taxas atrativas e competitivas.
Além disso, por contar com procedimentos operacionais
padronizados e simplificados, o acesso ao financiamento é
mais rápido e fácil.
Acesse www.bndes.gov.br/bndesexim e saiba mais.

LINHA BNDES EXIM AUTOMÁTICO
No fim de 2013, o BNDES Exim Automático foi formalizado como uma nova linha de
financiamento à exportação na fase pós-embarque, e incluído nas Políticas Operacionais
do BNDES. Com isso, a Linha se tornou um instrumento de financiamento perene e
competitivo para os exportadores brasileiros, principalmente, de bens de capital, no
mercado internacional.
O BNDES Exim Automático é uma linha de apoio à comercialização externa de bens
brasileiros, que consiste na concessão de linhas de crédito para bancos credenciados no
exterior, especialmente em países da América Latina e África. Pretende-se, por meio do
BNDES Exim Automático, oferecer um instrumento de financiamento competitivo aos
exportadores brasileiros, de modo a suportá-los na ampliação de suas carteiras de
exportação. Adicionalmente, o financiamento permite o aumento da base dos
exportadores atendidos, inclusive as pequenas e médias empresas, bem como maior
diversificação de países importadores.
Conceitualmente, por meio da abertura de linhas de crédito, objetiva-se constituir uma
rede externa de bancos parceiros do BNDES, a exemplo da bem-sucedida rede nacional
de instituições financeiras autorizadas a operar o BNDES Finame. Após a concessão de
tais linhas de crédito, os bancos no exterior assumem um papel ativo na geração de
operações, análise de crédito e financiamento aos importadores de bens brasileiros,
conforme condições financeiras predefinidas e procedimentos padronizados
estabelecidos pelo BNDES.
Em termos de risco, os bancos no exterior assumem o crédito dos importadores, seus
clientes, e o BNDES, por sua vez, assume o risco comercial dos bancos no exterior,
assim como o risco político do país no qual esses bancos estão localizados.
Com um posicionamento complementar à linha tradicional BNDES Exim Pósembarque, o BNDES Exim Automático visa financiar a exportação de bens de capital
produzidos no Brasil, em operações com prazos de 1 a 5 anos.
Em julho de 2018, a Linha BNDES Exim Automático já conta com uma rede de 67
bancos parceiros no exterior, sendo 60 bancos em 15 países da América Latina e 7
bancos em 3 países na África.
Os procedimentos simplificados tem incentivado a adesão de novos bancos para
abertura de linhas de crédito, estabelecendo parceria com o BNDES e ampliando a
cobertura geográfica da Linha, especialmente, para a América do Sul e Central.

OPERACIONALIZAÇÃO
A Linha BNDES Exim Automático junto aos bancos credenciados no exterior é
operacionalizada através da estrutura de desconto de cartas de crédito emitidas pelo
banco no exterior. A operação na linha de crédito ocorre pela cessão dos direitos
creditórios da carta de crédito do exportador ao BNDES, uma modalidade tradicional de
pagamento de transações de comércio exterior.
Para cada operação cursada na linha de crédito, o banco no exterior emite uma carta de
crédito ao exportador brasileiro, conforme as condições comerciais acordadas entre o
exportador e o importador e as condições de financiamento do BNDES. Após o

embarque e a validação da carta de crédito, o exportador efetua a cessão dos direitos
créditos da carta de crédito ao BNDES, ou seja, por meio de uma operação de desconto,
e recebe os recursos do BNDES.

Por fim, destaque-se que os desembolsos dos recursos são realizados pelo BNDES, em
reais, aos exportadores, no Brasil, que receberão o pagamento à vista, logo após a
comprovação do embarque de suas mercadorias. Nessas operações, como nos demais
produtos do BNDES Exim, não há remessa de recursos do BNDES para o exterior.
Para mais informações sobre o BNDES Exim Automático, o Portal BNDES
(www.bndes.gov.br/bndesexim) disponibiliza as normas operacionais da Linha, o
material de divulgação, a lista dos bancos parceiros no exterior e seus respectivos
contatos.

