
SERVIÇO	DE	COMÉRCIO	EXTERIOR 
Este documento refere-se aos serviços de comércio exterior  

executados pelo Banco do Brasil em nome do  
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. 

 

 

A solicitação de serviço de comércio exterior é realizada através do Gerenciador 
Financeiro, pelo despachante ou pela empresa. O acesso ao Gerenciador Financeiro é 
realizado com o uso de chave J. Em caso de dúvidas para obter a chave J, contate sua 
agência de relacionamento. Se ainda não possui cadastro no Banco do Brasil, procure uma 
agência para efetuar o cadastramento. 

O Gerenciador Financeiro é acessado pelo endereço www.bb.com.br. Por padrão é 
exibida a página destinada à Pessoa Física, para alterá-la para Pessoa Jurídica clique em 
Clique aqui e veja nossas soluções para Empresas e Setor Público, na parte superior do 
site. Depois escolha entre Empresas, ou Empresarial, ou Corporate, e, posteriormente, em 

Gerenciador Financeiro.  

 

 

 

 

Agora é só escolher a forma de acessar o Gerenciador Financeiro e informar suas 
credenciais. 



No menu vertical clique em Câmbio e Comércio Exterior; depois, na seção Serviços 
de Comércio Exterior, clique em Solicitação. 

 

Na tela seguinte, selecione um tipo de processo. Na sequência, o sistema exibe os 
serviços possíveis para o tipo de processo que você selecionou. Você deve escolher no 
mínimo um serviço e no máximo todos os serviços disponíveis. Preencha os campos que 
forem solicitados. No exemplo a seguir utilizamos o pedido de anuência de uma Licença de 
Importação (LI). O sistema habilitou o campo de identificação dos documentos, que, neste 
caso, é o número da LI que deve ser analisada. 

 



Observe que o sistema questiona se você é corretor ou despachante. Se informar 
que sim, será apresentada uma lista com os seus clientes cadastrados. Caso não conste 
nenhum cliente cadastrado, providencie o preenchimento da “autorização de cadastro de 
prestador de serviços”, modelo no final deste documento. Apresente essa autorização, que 
deve estar assinada e com firmas/poderes reconhecidos, para a Gecex. O reconhecimento 
de firmas e poderes pode ser feito na agência do BB onde quem assinou tem cadastro. 
Corretores e despachantes escolhem quem será o responsável pela tarifa, que pode ser o 
próprio ou o cliente cadastrado. 

Logo após, o sistema questiona como será feito o pagamento da tarifa pela prestação 
do serviço. Quem possuir conta corrente no Banco do Brasil e apresentou a autorização de 
débito pode optar se quer pagar através do débito em conta ou por boleto bancário. Nos 
demais casos, o pagamento somente será por boleto bancário.  

Após a impostação dos dados, o sistema exibe uma tela de resumo. Confira se todos 
os dados estão de acordo com a sua solicitação. Se estiverem, prossiga. Se algo estiver 
em desacordo, reinicie o processo com os novos dados.  

Conforme o exemplo a seguir, seu processo foi criado e será analisado assim que o 
sistema identificar o pagamento da respectiva tarifa. Se você optou por pagar através de 
boleto bancário, como foi o caso do exemplo, clique no botão Imprimir Boleto para visualizar 
o boleto bancário.  

 

 



Note que na imagem da página anterior constam os seguintes números: 

� Solicitação incluída: número único para cada solicitação. Muito útil para impressão de 
2ª via do boleto bancário; 

� Nosso número do boleto: utilizado para impressão de 2ª via do boleto bancário. 
� Número do processo para digitalização do documento: é o número do processo GDC. 

Apenas nos casos em que seja necessário anexar algum documento, clique em 
Digitalizar Documento. Não há necessidade de vincular a imagem do pedido de LI (Licença 
de Importação) ou RE (Registro de Exportação), tendo em vista que na inclusão do 
processo já foram digitados os números de LI / RE que devem ser analisados. 

 

  



2ª via de boleto bancário 

Caso seja necessário, você pode imprimir a 2ª do boleto bancário. Pode ser através 

do Gerenciador Financeiro ou na página do Banco do Brasil, esta última acessada sem 

chave J.  

� Gerenciador Financeiro : no menu vertical clique em Cobrança; depois, na 

seção Consultas clique em Consulta Títulos.  

 

Sugerimos optar pelo tipo de consulta Do pagador – Impressão. 

 

Será exibida uma lista com os boletos emitidos para o pagador que está acessando 

o Gerenciador Financeiro. Importante: se durante a solicitação do serviço, o despachante 

informou que o pagador no boleto fosse seu cliente, somente seu cliente é que pode 



visualizar a 2ª via no Gerenciador Financeiro. Observe que constam os números da 

solicitação e nosso número que foram apresentados pelo sistema no momento da inclusão 

do pedido. Escolha o(s) boleto(s) que deseja emitir a 2ª via, depois clique em Visualizar, e 

na tela seguinte em Emitir boleto. 

 

 

� Página do Banco do Brasil:   acesse www.bb.com.br, localize o quadro 

conforme a figura a seguir e clique em 2ª via de boleto ou atualizar vencido. 

 

Na tela seguinte, a busca pelo boleto pode ser efetuado de três formas: pela Linha 

digitável do Título; ou CPF/CNPJ do Cedente + CPF/CNPJ do Sacado + Seu número/Nº 

Documento; ou CPF/CNPJ do Sacado + Nosso número (sem DV). Escolha entre uma das 

formas e informe os dados, em seguida preencha o campo com os dados da imagem 

apresentada e depois em confirmar. Na próxima tela constará seu boleto para impressão. 

 

 

 

 



Reanálise de processo de Licença de Importação (LI) ou de 

Registro de Exportação (RE)  

Se, após a análise da sua LI ou do seu RE, o analista informar alguma exigência, e 

você quiser uma nova análise: inclua um novo processo . Mesmo que o número da LI 

ou do RE seja o mesmo ou foi solicitado apenas um documento a mais, inclua novo 

processo. O processo anterior foi encerrado com a resposta do analista. 

 

 

Reanálise de processo de Drawback ou de Certificado 

Se, após a análise do seu Drawback ou Certificado, o analista informar alguma 

exigência sobre correção ou apresentação de novos documentos, você pode incluir uma 

nova solicitação de serviço em um processo já existente. Para tanto, na inclusão da 

solicitação, marque a opção Processo já existente e no campo ao lado informe o número 

do processo. Ao clicar em Consultar, o sistema já retorna com o tipo do processo e 

apresenta os serviços possíveis. Os demais procedimentos são iguais a uma solicitação de 

novo processo, descritos na parte inicial deste documento. 

 

 

 

 



Modelos de autorizações 

A seguir serão apresentados os modelos de autorização de cadastro de prestador 

de serviços e de autorização para débito em conta corrente. 

» Autorização de cadastro de prestador de serviços:  preenchida pela empresa, 

que informa qual(is) é(são) o(s) despachante(s) que pode(m) solicitar algum serviço de 

comércio exterior em seu nome. Podem ser informadas em uma única autorização a matriz 

e as filiais (mesmo radical do CNPJ) que serão atendidas pelo(s) mesmo(s) despachante(s). 

Quando for entregue à Gecex, é imprescindível que esteja assinada e com firmas/poderes 

reconhecidos. O reconhecimento de firmas e poderes pode ser feito na agência do BB onde 

a empresa (que assinou a autorização) tem cadastro. Uma vez cadastrado, o despachante 

pode fazer solicitações de serviço em nome da empresa, com possibilidade da empresa 

ser a pagadora do boleto ou debitada em conta corrente. Esta última depende ainda da 

autorização de débito em conta cadastrada. Neste caso, tanto o despachante quanto a 

empresa visualizam o processo GDC. 

» Autorização para débito em conta corrente:  preenchida pelo titular da conta 

corrente que será debitada. Deve ter assinatura e poderes conferidos pela agência que 

detém o cadastro do titular da conta corrente. 

 



 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE CADASTRO DE PRESTADOR DE SERVIÇO 
 
 
Ao Banco do Brasil S.A. 
 
Nome ou Razão Social  CPF/CNPJ ou Radical CNPJ  
  
  
  
  
  
  
Autorizo o Banco do Brasil S.A. a cadastrar os seguintes prestadores de serviço (CNPJ) de forma que eles 
possam atuar em nome da(s) empresa(s) supracitada(s) no Gerenciador Financeiro. 
 
Nome do Prestador de serviço  CPF/CNPJ do prestador de serviço  
  
  
  
  
  
 
Declaro ter conhecimento e concordo que, ao autorizar o cadastro dos prestadores de serviço acima 
elencados, estarei me responsabilizando integralmente pelos atos por eles praticados em meu nome, 
obrigando-me assim, a colocar o Banco a salvo de dúvidas e contestações. 
 
Declaro que toda e qualquer transação efetuada por mim ou em meu nome pelos prestadores de serviço 
por mim autorizados serão consideradas legítimas, como se realizadas por mim, sem quaisquer reservas, e 
que assumirei a responsabilidade perante o Banco, ainda que proveniente de uso indevido. 
 
Declaro ser de minha inteira responsabilidade as informações aqui prestadas, bem como a solicitação para 
cadastro dos prestadores de serviço aqui relacionados. 
 
 
 

________________________ , _____ de ________________ de ________. 
 
 
 
 
 
 

 (assinatura do(s) representante(s) da empresa)  
 (nome(s) da(s) pessoa(s) autorizada(s) e cargo(s))  
 (reconhecer firmas e poderes na agência detentora do cadastro do cliente)  

 
 



AUTORIZAÇÃO PARA DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE (para cliente)  
 
 

    ...(Cidade, UF )... , ..../..../...... 
 
Ao BANCO DO BRASIL S.A.                                                    
                                                                           
...Nome do(a) titular da conta ..., ...CNPJ/CPF...,  autorizo(amos) o débito  na minha(nossa) 
conta corrente nº ...000000-0..., da agência ...0000-0..., o valor  referente ao pagamento de tarifa 
pela prestação de serviço(s) de comércio exterior abaixo assinalado(s), de acordo com o 
estabelecido na tabela de tarifas. (www.bb.com.br/comex » Outras Informações » Tabela de 
Tarifas) 
  

==================================================================== 
SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR AUTORIZADOS  (Marcar com X): 

 
(    )   SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR DE IMPORTAÇÃO  

(processos relacionados a Licença de Importação – LI; Drawback Isenção; cópia de 
documentos de importação) 
 

(    )   SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR DE EXPORTAÇÃO  
(processos relacionados a Certificados de Origem; Certificados de Autenticidade; 
formulários; alteração de Registro de Exportação averbado – RE; cópia de documentos de 
exportação) 

 
==================================================================== 

 
Comprometo-me(emo-nos) a manter em conta corrente, limite de crédito suficiente para o referido 
débito. 
 
Declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) e de acordo com a cobrança e débito em minha/nossa 
conta corrente, acima especificada, dos valores correspondentes à tarifa devida pela prestação 
do(s) serviço(s) autorizado(s) neste documento, solicitado(s) por mim/nós ou pelo(s) meu/nosso(s) 
despachante(s) relacionado(s) a seguir: 
...CNPJ e nome do corretor/despachante... 
...CNPJ e nome do corretor/despachante... 
...CNPJ e nome do corretor/despachante... 
 
Quaisquer alterações relativas aos serviços autorizados, representantes legais, e poder(es) da(s) 
pessoa(s) física(s) outorgante(s) desta autorização, serão imediatamente comunicadas, ficando o 
Banco inteiramente isento de responsabilidade pelos prejuízos que possam ocorrer em virtude do 
não cumprimento dessa providência tempestivamente. 
 
Esta autorização para débito em conta corrente tem validade até ..dd../..mm../..aaaa.... (limitado a 
5 (cinco) anos). 
 
 
...Nome do(a) titular da conta corrente ... 
 
 

(assinatura do(s) representante(s) da empresa) 
(nome(s) da(s) pessoa(s) autorizada(s) e cargo(s)) 

(reconhecer firmas e poderes ou abonar a(s) assinatura(s) na agência detentora do cadastro do 
titular da conta corrente) 

 



AUTORIZAÇÃO PARA DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE (para despachante)  
 
 

    ...(Cidade, UF )... , ..../..../...... 
 
Ao BANCO DO BRASIL S.A.                                                    
                                                                           
...Nome do(a) titular da conta ..., ...CNPJ/CPF...,  autorizo(amos) o débito  na minha(nossa) 
conta corrente nº ...000000-0..., da agência ...0000-0..., o valor  referente ao pagamento de tarifa 
pela prestação de serviço(s) de comércio exterior abaixo assinalado(s), de acordo com o 
estabelecido na tabela de tarifas. (www.bb.com.br/comex » Outras Informações » Tabela de 
Tarifas) 
  

==================================================================== 
SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR AUTORIZADOS  (Marcar com X): 

 
(    )   SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR DE IMPORTAÇÃO  

(processos relacionados a Licença de Importação – LI; Drawback Isenção; cópia de 
documentos de importação) 
 

(    )   SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR DE EXPORTAÇÃO  
(processos relacionados a Certificados de Origem; Certificados de Autenticidade; 
formulários; alteração de Registro de Exportação averbado – RE; cópia de documentos de 
exportação) 

 
==================================================================== 

 
Comprometo-me(emo-nos) a manter em conta corrente, limite de crédito suficiente para o referido 
débito. 
 
Declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) e de acordo com a cobrança e débito em minha/nossa 
conta corrente, acima especificada, dos valores correspondentes à tarifa devida pela prestação 
do(s) serviço(s) autorizado(s) neste documento, solicitado(s) por mim/nós para documentos em 
meu/nosso nome ou do(s) meu(s) cliente(s) relacionado(s) a seguir: 
...CNPJ e nome do cliente... 
...CNPJ e nome do cliente... 
...CNPJ e nome do cliente... 
 
Quaisquer alterações relativas aos serviços autorizados, representantes legais, e poder(es) da(s) 
pessoa(s) física(s) outorgante(s) desta autorização, serão imediatamente comunicadas, ficando o 
Banco inteiramente isento de responsabilidade pelos prejuízos que possam ocorrer em virtude do 
não cumprimento dessa providência tempestivamente. 
 
Esta autorização para débito em conta corrente tem validade até ..dd../..mm../..aaaa.... (limitado a 
5 (cinco) anos). 
 
 
...Nome do(a) titular da conta corrente ... 
 
 

(assinatura do(s) representante(s) da empresa) 
(nome(s) da(s) pessoa(s) autorizada(s) e cargo(s)) 

(reconhecer firmas e poderes ou abonar a(s) assinatura(s) na agência detentora do cadastro do 
titular da conta corrente) 

 


