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Exterior



#pública

Propósito

Proporcionar 

experiências e soluções 

inovadoras e de 

excelência aos clientes 

e colaboradores, 

negócios sustentáveis e 

valor para o Banco.



Banco do Brasil

Presença no Brasil

99,8% Municípios

Presença no Exterior

15 Países

Clientes

66Milhões

Funcionários

101Mil

Fonte: Análise do Desempenho - 1T183

#publica



Onde Estamos –Exterior
#publica



Onde Estamos - Brasil

São Paulo

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Salvador

Recife

Blumenau

Porto Alegre

Ribeirão Preto

Campinas

Brasília 

Curitiba

#publica

Apoio ao Comex

Mesas Regionais 

Especializadas6

Unidades de 

Atendimento17

Plataformas 

de Negócio 43

Gerentes 

Especializados109

Pessoas dedicadas 

ao Comércio Exterior900



Câmbio

Comercial – compra e venda de

moeda decorrentes de

exportação e importação de

bens e serviços.

Financeiro – operações de

compra e venda de moeda

relacionadas à movimentação de

capitais nem sempre ligados

diretamente à movimentação de

mercadorias (comércio). Ex:

doações, investimentos,

pagamento de frete, pagamento

de comissão de agente e

financiamento à importação.

Contrato firmado entre o vendedor e o comprador da moeda 

estrangeira 

18

#publica

Compra - recebimento de

moeda estrangeira mediante

entrega de moeda nacional

(banco compra moeda

estrangeira).

Venda - entrega de moeda

estrangeira mediante o

recebimento de moeda

nacional (banco vende moeda

estrangeira).

A formalização pode ser

efetuada no Gerenciador

Financeiro com certificação

digital ou Chave J.



ACC/ACE

Fase pré-embarque de

mercadoria ou de serviço

a ser realizado no futuro.

Objetivo: financiar a

produção da mercadoria

ou serviço.

Prazo: contratação até 360

dias antes do embarque

da mercadoria ou da

prestação do serviço.

ACC 
(Adiantamento sobre Contrato de Câmbio)

#publica

Fase pós-embarque de

mercadoria ou de serviço

prestado no exterior.

Objetivo: financiar a

comercialização da

mercadoria ou serviço

realizado.

Prazo: até 390 dias do

embarque da mercadoria.

Custo financeiro reduzido (taxas de juros internacionais)

Isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

ACE 
(Adiantamento sobre Cambias Entregues)



Proex Financiamento

Programa do Governo Federal 

de apoio às exportações 

brasileiras de bens e serviços

#publica
Representatividade do 

programa para o exportador

Recebimento à vista de venda

realizada à prazo.

Possibilidade de ampliação e

diversificação de mercados.

Sem intermediários e taxa de

administração.

Não há valor mínimo.

Beneficia empresas com faturamento

bruto anual de até R$ 600 milhões.

Financiamento disponível para operações

pós-embarque, podendo ser encadeado

ao ACC.

Prazos: bens – de 30 dias a 10 anos;

serviços – à critério do Cofig.

Financia 100% do valor das operações

com prazo de até 2 anos.

Taxa de juros: Libor.

Garantias: aval, fiança, carta de crédito

ou Seguro de Crédito à Exportação.



Proex Financiamento
#publica



Proger Exportação

MPEs com faturamento

bruto anual de até R$ 10

milhões.

Prazo: até 12 meses

antes do embarque da

mercadoria.

Recursos do FAT (Fundo

de Amparo ao

Trabalhador).

Financiamento pré-embarque de bens destinados à 

exportação direta ou indireta e de promoção comercial de bens 

e serviços a serem exportados

#publica

Bens constantes da Circular

BNDES AEX nº 001/2016.

Despesas com promoção

da exportação: participação

em feiras e missões

empresariais, no país ou no

exterior, remessa de

mostruários ou material

promocional ao exterior,

entre outras.



Financiamento à Importação

Financiamento concedido ao importador brasileiro, destinado 

à aquisição de bens de capital, máquinas, equipamentos, 

insumos e serviços do exterior -Buyer’sCredit

#publica

Finimp Repasse: funding

de linhas de crédito

firmadas com banqueiros

no exterior.

Possibilidade de

contratação de

instrumento de proteção

cambial (hedge).

Operações de curto e longo

prazo.

Para operações de longo prazo

há necessidade de Registro de

Operações Financeiras (ROF).

Custo financeiro reduzido.

Possibilidade de financiamento

dos gastos locais referentes à

importação (despesas de

nacionalização).



Carta de Crédito

Modalidade de transação

que oferece maior

respaldo tanto para o

exportador quanto para o

importador.

Os bancos assumem os

riscos comerciais da

operação mediante o

cumprimento dos termos e

condições do crédito.

Modalidade de pagamento internacional, emitida por um 

banco a pedido do requerente (importador), tendo como 

favorecido o beneficiário (exportador)

#publica

Possibilidade de

negociação do crédito

documentário, por meio

de desconto ao

exportador.

Exportador pode utilizar a

carta de crédito como

garantia em operações de

ACE e PROEX, entre

outras.



Cobrança Documentária
#publica

Segurança na negociação entre exportador e importador;

Garantia de cumprimento das condições pactuadas;

Ampla rede de Agências no Brasil e no Exterior;

Expertise do Banco do Brasil.

Modalidade de pagamento internacional que permite ao 

exportador, após o embarque da mercadoria, emitir uma 

letra de câmbio, também denominada saque ou cambial, 

contra o importador. 



Consultoria 
#publica



Consultoria 
#publica

Tradição e experiência em

Comex.

Oportunidade de ampliar a

participação no mercado

externo.

Treinamentos e eventos na área

internacional administrados nas

dependências do Banco ou da

empresa (in company).

Segurança e agilidade na busca

de soluções e na condução de

operações.

Apoio da rede BB no país e no

exterior.

Drawback

Garantias internacionais

Hedge

Empréstimos, financiamentos e

investimentos

Câmbio financeiro

Exportação e importação

Pré análise e análise de carta de

crédito

Registros do Bacen

Estatísticas e prospecção de

mercado

Capacitação e prestação de serviços técnicos especializados 

em câmbio e comércio exterior

Equipes habilitadas a prestar 

assessoramento nos seguintes itens, 

entre outros:

Principais benefícios:



BB XANGAI

Possui todos os produtos

de um banco internacional:

descontos (forfait – LC),

empréstimos, garantias.

Ampla gama de serviços:

Conta corrente, emissão de

carta de crédito, cobrança

internacional, Remessas,

FX, consultoria

Facilitador na comunicação

entre importador e

exportador.

Único banco latino amerciano com operações na China

Focado  no atendimento a empresas

#publica

Conhecimento do mercado

local e seus costumes – fala

chinês, português e inglês

Disponibilização de espaço

de negócios para empresas

brasileiras na China.



#pública

Obrigado !

uce@bb.com.br

+55 (11) 4298-7690

Unidade de Comércio Exterior

mailto:uce@bb.com.br

