Secretaria de Assuntos Internacionais
Secretaria Executiva do Cofig
Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações – Cofig
Deliberações da 158a Reunião Ordinária de 23.03.2018
MÓDULO I - ASSUNTOS GERAIS
1) Para Deliberação
1.1) Cofig: Ata da 157a Reunião Ordinária, realizada em 22.02.2018
Decisão do Cofig: Aprovou a Ata da 157a Reunião Ordinária, realizada em 22.02.2018.
1.2) Cofig: GT CCR - Avaliação da obrigatoriedade de curso no CCR de operações com o
Setor Público
Decisão do Cofig: Aprovou o encaminhamento da proposta de extinção da
obrigatoriedade de cursar no CCR as operações destinadas ao setor público dos países
participantes do Convênio à apreciação e deliberação do Conselho de Ministros da Camex.
1.3) FGE/SCE: Relatório de Gestão 2017
Decisão do Cofig: Aprovou o Relatório de Gestão do FGE referente ao exercício de 2017,
bem como o seu encaminhamento ao Conselho de Ministros da Camex.
1.4) Proex/Equalização: ABCOBRE - Pedido de extensão de prazo de equalização em
operações de exportação de fios e vergalhões de cobre para projetos de longo prazo.
Decisão do Cofig: Aprovou a ampliação do prazo de equalização para 5 anos, mantidas
as demais regras do Proex e desde que as exportações se destinem a projetos de longo
prazo de implementação, devendo as operações serem deliberadas dentro da alçada do
Banco do Brasil. O Comitê recomendou, ainda, ao Banco do Brasil, que apresente
periodicamente ao colegiado a lista de operações aprovadas.
1.5) Proex/Financiamento: Madem Máquinas Ltda. - Exportação de Bens Usados Parecer MDIC
Decisão do Cofig: Aprovou o enquadramento do pleito pelo prazo de 2 meses, desde
que o exportador apresente o índice de nacionalização dos bens objeto da exportação. O
Comitê decidiu, ainda, que o prazo poderá ser ampliado pelo Banco do Brasil S.A. caso o
exportador apresente laudo técnico sobre a vida útil do bem que justifique tal ampliação.
Além disso, foi aprovada metodologia sugerida pelo MDIC que poderá ser aplicada em
casos semelhantes.
2) Para Conhecimento
2.1) Proex: Execução Orçamentária - Fevereiro/2018

Cofig: Tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Banco do Brasil, relativas
à execução orçamentária do Programa de Financiamento às Exportações (Proex) em
fevereiro de 2018.
2.2) Proex/Equalização: Argentina - Definição do Spread de Equalização para operação
da Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. (Cofig 880) - Nota Técnica SEI-003-2018/STN
Cofig: Tomou conhecimento do relato do representante da STN sobre a Nota Técnica SEI
nº 3/2018/GEAMF/COPEC/SUPOF/STN-MF, de 01.03.2018, que informa o spread de
equalização do Proex de 0,66% a.a. para a operação Cofig 880, estabelecido de acordo
com a metodologia definida por aquela Secretaria. O Comitê recomendou que o assunto
seja submetido ao Conselho de Ministros da Camex, para apreciação e deliberação
daquela Câmara quanto a manutenção ou ampliação do spread definido pela STN.
2.3) Cofig: Angola - Novo Acordo Operacional
Cofig: Tomou conhecimento do relato do representante do MF/Secretaria Executiva do
Cofig sobre a necessidade de elaboração de Novo Acordo Operacional com Angola.
2.4) Cofig: Monitoramento de Crédito - Relato do Comace
Cofig: Tomou conhecimento do relato efetuado pelo representante do Ministério da
Fazenda/Sain sobre o monitoramento de créditos oficiais, em curso no âmbito do Comitê
de Avaliação de Créditos ao Exterior - Comace, abordando, em especial, a situação dos
seguintes países: Moçambique, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Iraque e Zâmbia.
2.5) FGE/SCE: Relatórios Risco País - México e Peru
Cofig: Tomou conhecimento dos relatórios de risco país de México e Peru apresentados
pelo representante da ABGF.
Módulo II - Operações - Deliberações
MÉXICO
03) Cofig 885
Pleito:
Exportador:
Objeto:
Apoio Oficial:

Pedido de enquadramento de exportação de bens no
PROEX/Financiamento e de cobertura do Seguro de Crédito à
Exportação.
Lisenthanol Comércio Internacional Ltda.
Exportação de partes de equipamentos, peças e serviços de
engenharia e montagem de uma fábrica de açúcar.
PROEX/Financiamento e SCE/FGE

Cofig: Indeferiu o pleito referente ao Proex e ao Seguro de Crédito à Exportação, com
base em análise técnica realizada pela ABGF.
PERU
04) COFIG 886
Pleito:
Exportador:

Pedido de enquadramento de exportação de bens no
PROEX/Financiamento e de cobertura do Seguro de Crédito à
Exportação.
Interunion Comércio Internacional Ltda.
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Objeto:
Apoio Oficial:

Montagem, instalação e supervisão de 01 (uma) usina de açúcar,
partes de equipamentos, peças e serviços de engenharia e montagem
de uma fábrica de açúcar.
PROEX/Financiamento e SCE/FGE

Cofig: Indeferiu o pleito referente ao Proex e ao Seguro de Crédito à Exportação, com
base em análise técnica realizada pela ABGF.
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