
Secex lança manual sobre o Programa de 
Financiamento às Exportações (Proex) 

 
A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC) lançou o Manual sobre o Programa de 
Financiamento às Exportações (Proex) , que é um dos principais 
instrumentos do governo federal disponíveis para o financiamento às exportações 
brasileiras de bens e serviços de micro e pequenas empresas.  
 
O manual informa sobre os aspectos mais importantes do programa, os produtos 
elegíveis e os prazos de financiamento, além de apresentar  
um passo a passo para a realização das operações. As orientações foram um dos temas 
tratados na última reunião do membros do  
Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig).  
 
O Proex concede financiamento direto ao exportador brasileiro, que recebe o valor da 
exportação à vista, o que permite ao importador  
ter prazo para o pagamento da transação. O Banco do Brasil é o agente financeiro do 
programa que atende empresas exportadoras  
com faturamento bruto anual de até R$ 600 milhões.  
 
Com exceção das commodities, diversos bens estão contemplados entre os itens 
elegíveis do Proex, abrangendo quase todo o  
restante da pauta de exportações. Diferentes serviços também podem ser apoiados pelo 
programa, como, por exemplo,  
serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, contabilidade, 
consultoria e serviços jurídicos.  
 
O Proex permite maior rapidez na aprovação do financiamento pelo Banco do Brasil, 
sendo que não há limite mínimo de valor ou  
de quantidade de mercadoria por operação ou embarque. A eventual desistência de 
operação aprovada no Proex também  
não gera ônus para o exportador. Além disto, as exportações de bens podem ser 
negociadas em qualquer condição de venda (Incoterm) 
praticada no comércio internacional.  
 
Para saber mais sobre o Proex, basta procurar uma agência do Banco do Brasil e, para 
obter informações mais detalhadas,  
é indicado entrar em contato com uma das 18 Gerências Regionais de Apoio ao 
Comércio Exterior do Banco do Brasil (Gecex).  
Os endereços e telefones de contatos estão disponíveis no manual. 
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