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Banco de Exportação e Importação da Índia

▪Criada em 1981 sob uma Lei do Parlamento para financiar, facilitar e 
promover o comércio internacional e o investimento da Índia.

▪Pertencendo na Totalidade  pelo Governo da Índia.

▪Iniciou operações em Março de 1982.

▪Objetivos:
“… Por fornecer assistência financeira a exportadores e importadores e por 
funcionar como a principal instituição financeira na coordenação do trabalho 
de instituições envolvidas no financiamento das exportações e importações 
de bens e serviços, com vistas a promover o comércio internacional do país 
...”
“… Deve atuar em princípios de negócios com a devida consideração ao 
interesse público”

(Lei de Exportação e Importação do Banco da Índia, 1981)



Programas de Financiamento
Programa de Financiamento (Várias Moedas) :

Crédito de Exportação

Médio/ Longo Prazo

Linhas de 
Crédito

Crédito do 
Comprador

Crédito do 
Fornecedor

Curto Prazo

Crédito
Pré/Pos -
Envio

Crédito de 
Importação

Empréstimo
para 
importação de 
Bens  Do Capital

Empréstimo para 
Importação a 
granel de 
matérias-primas

Empréstimos para unidades
exportadoras

Empréstimos a Prazo para
Expansão/ diversificação/ novos 
projectos/ desenvolvimento de 

produtos para exportação/ 
marketing de exportação/ 

pesquisas de desenvolvimento 

Empréstimos a prazo para

investimesnto em ações no 

exterior

Participação acionària directa
em emresas Indianas e 
estrangeiras de empresas
exportadoras
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LINES OF CREDIT 



Lines of Credit Programme

Lines of Credit (LOCs)

Exim’s own LOCs to economically
strong developing countries and
regional development banks

With the support of GOI, concessional LOCs to
developing countries in Asia/ Africa/ Latin
America/ CIS and Oceania with a long-term
perspective. While Exim raises the resources and
funds disbursement, GOI guarantee and provide
interest equalisation support under Indian
Development and Economic Assistance Scheme
(IDEAS)



• Recategorização de países. 

• Prazo adicional de 5 anos e moratória de 2 anos: 

o Para projetos de infraestrutura custando US $ 200 milhões ou mais 

o Projetos de importância estratégica custando US $ 100 milhões ou mais 

• LOC da Índia para financiar o patrimônio do Governo do Mutuário:

o Em um SPV / Joint venture de execução de projetos

o Contratante / parceiro de uma entidade indiana 

• Estudo de viabilidade e relatório detalhado do projeto [DPR] obrigatório. 

• Nomeação de PMC para projetos de infraestrutura é obrigatórios.

• Pré-qualificação deve ser feita pelo Banco de Empréstimos.

• Lista de entidades pré-qualificadas a serem fornecidas ao destinatário pelo Governo do
LOC.

• Banco de Empréstimos devem examinar os documentos do concurso e os Termos /
Contrato.

• Monitoramento é feita de Perto para garantir a conclusão dos projetos no prazo 

• Relatório de status trimestral sobre avaliação de projetos

• Missão indiana no auxilio do monitoramento de projetos e obter o Relatório de Conclusão 
do Projeto.



Países o tenor/conteúdo Mutuàrio

L & LMI países para os quais o
FMI prescreveu um requisito
concessional vinculativo
mínimo (Categoria I)

25 anos 1.50% p,a,(Fixo)

Países L & LMI para os quais
não existe um requisito
concessional vinculativo
mínimo (categoria II)

20 anos 1.75% p.a.( Fixo)

Outros países em
desenvolvimento (categoria
III)

15 anos LIBOR+1.50% p.a. 
(Financiamento)
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PROJET EXPORT



Financiamento para Exportações de Projetos

Instalações financiadas

(A) Do lado do exportador: 

▪ Financiamento do défice de tesouraria do projeto de exportação (EPCDF) para
financiar o défice de tesouraria surgido durante a execução do contrato /
projeto, incluindo o dinheiro de retenção a pagar em termos diferidos

▪ Crédito do Fornecedor (SC) para o financiamento de créditos diferidos de
contratos no exterior contra Cartas de Crédito / Garantias Bancárias /
Cobertura do ECGC

▪ Programa de Financiamento de Equipamentos de Capital (CEFP) para
financiamento de despesas de capital para aquisição de equipamento de
capital a ser utilizado para várias exportações consideradas / contratos de
exportação de projetos



Facilidades de financiamento

(B) Lado do comprador

▪ Credito Comercial do comprador (BC-Commercial) na compra de
produtos e serviços importados da Índia.
o Longo Prazo
o Curto Prazo

▪ Geralmente extendida para compradores no exterior, com grande
nivel financeiro.

▪ Credito para subsadiarias no exterior/ socios /conta conjunta com
empresas Indianas que importam produtos dos seus parceiros ou
associados.

Financiamento para Exportações de Projetos



Exportações de Projetos: Programas 
de Empréstimo

Instalações não financiadas
▪ Garantia Bancária (BG)

o Garantia de Garantia de Lance / Garantia de Garantia de Oferta / 
Garantia de Dinheiro Fiel; 

o Performance garantida 
o Garantia de pagamento antecipado / Garantia de adiantamento de 

mobilização / Garantia antecipada de material ;
o Garantia de Retenção de Dinheiro / Garantia de Depósito de Segurança 

▪ Carta de Crédito (LC) 

o Importação LC / LC estrangeira ;
o LC doméstica / LC do interior;
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BUYER’S CREDIT (NEIA)



Compradores de crédito sob NEIA

▪ Sob o Crédito do Comprador no Programa Nacional de Exportação de
Seguros do GOI (BC-NEIA), o Banco financia e facilita as exportações
de projetos da Índia por meio da concessão de crédito a governos
soberanos estrangeiros e entidades estatais para importação de bens
e serviços da Índia, termos de crédito.

▪ O Banco, em 25 de setembro de 2018, sancionou US $ 2,6 bilhões para
23 projetos avaliados em US $ 2,8 bilhões.

▪ O Banco também concedeu compromissos em princípio para um
montante agregado de US $ 8,65 bilhões, apoiando mais de 70 projetos
avaliados em US $ 10,09 bilhões, sob o BC-NEIA, a pedido de vários dos
principais exportadores de projetos indianos.



Compradores de crédito sob NEIA

▪ Facilidade para cobrir 85% do valor do contrato. Maior quantidade de
crédito pode ser considerada caso a caso.

▪ Período de Crédito entre 8 a 12 anos; O prazo mais longo pode ser
considerado no mérito.

▪ Atualmente, uma lista positiva de 91 países foi identificada pelo ECGC,
para a qual os exportadores indianos podem fazer uso do Crédito do
Comprador sob o NEIA.

▪ A lista poderia ser adequadamente ampliada / modificada no
recebimento de solicitações de crédito para projetos de outros países.



Compradores de crédito sob NEIA

TENOR DO EMPRÉSTIMO TAXA DE IMPRESSÃO APLICÁVEL

• Até 8 anos • LIBOR +1.25% p.a.

• De 9 a 12 anos • LIBOR +1.50% p.a.

• De 13 a 15 anos • LIBOR + 1.75% p.a.

Diferencial de interesse adequado a ser suportado pelo Exportador de 
Projetos Indianas

TAXAS DE JURO EM BC-NEIA



Compradores de crédito sob NEIA

TAXA DE GARANTIA NEIA

Classificação do país pelo ECGC Taxa de taxa de garantia para 
cobertura de 150%

Países avaliados A1, A2 3.0%

Países avaliados  B1, B2 4.5%

Países avaliados  C1, C2 e D 5.25%

A taxa de garantia sobre o componente de juros seria paga em 1% p.a. 
anualmente.
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OVERSEAS INVESTMENT 
FINANCE 



Financiamento de Investimento no 
Exterior

▪ O Exim Bank incentiva as empresas indianas a investirem no exterior para,
interagir, instalarem unidades e adquirirem empresas estrangeiras para obter
acesso aos mercados estrangeiros, tecnologia, matéria-prima, marcas, direitos
de propriedade intelectual, etc.

▪ Para financiamento de investimentos no exterior, o Exim Bank oferece:

▪ (i) Empréstimos a prazo para empresas indianas: para investimentos de capital
em JVs / WOS e para empréstimos futuros para suas JV / WOS no exterior.

▪ (ii) Empréstimos a prazo para JV / WOS no exterior de empresas indianas para
financiamento parcial: aquisição de ativos / capital de giro / investimento
adicional de capital / aquisição de marca, patentes, DPI, etc. / aquisição de
outra empresa, etc.

▪ (iii) Facilidade de garantia para JV / WOS no exterior para levantamento de
empréstimos a prazo / capital de giro.



Financiamento de Investimento no 
Exterior

▪ Em 30 de setembro de 2018, o Banco forneceu até agora financiamento para

621 empreendimentos estabelecidos por mais de 464 empresas em 73 países.

Assistência agregada para investimentos no exterior: ~ US $ 8,1 bilhões.

▪ Principais Setores Cobertos: Produtos Farmacêuticos, Têxteis e Vestuário,

Papel, Corantes e Produtos Químicos, Software e TI, Bens de Engenharia,

Recursos Naturais (Carvão e Florestas), Processamento de Metal e Metal,

Construção, Agricultura e Produtos Agro-Baseados, Aço, Petróleo e Gás etc.
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Obrigado pela atenção

Email: eximabidjan@eximbankindia.in
Tel: +225-20242951

Para mais informação, visita o website:  
www.eximbankindia.in

mailto:eximabidjan@eximbankindia.in
http://www.eximbankindia.in/



