Secretaria de Assuntos Internacionais
Secretaria Executiva do Cofig
Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações – Cofig
Deliberações da 165a Reunião Ordinária de 31.10.2018
Módulo I - Assuntos Gerais
1) Para Deliberação
1.1) Cofig: Ata da 164a Reunião Ordinária, realizada em 27.09.2018
Decisão do Cofig: Aprovou a Ata da 164a Reunião Ordinária, realizada em 27.09.2018.
1.2) SCE/FGE: Avaliação do Risco Argentina na Carteira do SCE/FGE.
Decisão do Cofig: Tomou conhecimento da suspensão da renovação automática de PG’s
emitidas para operações com a Argentina, a ser efetuada pela Sain/MF; aprovou o envio à
deliberação do Conselho de Ministros da Camex da proposta de redução do prazo, para 6
meses, de novas PG’s para a Argentina; e aprovou o monitoramento trimestral, pela ABGF,
da situação econômica da Argentina.
2) Para Conhecimento
2.1) Proex: Execução Orçamentária - Setembro/2018
Cofig: Tomou conhecimento do relato do Banco do Brasil sobre a execução orçamentária
do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), posição em setembro de 2018.
2.2) Proex/Financiamento: Revisão do processo de desembolso do Proex
Cofig: Tomou conhecimento do relato da Secretaria Executiva da CAMEX (SE/CAMEX)
acerca das reuniões, ocorridas em 09.10.2018 e 15.10.2018, sobre os desembolsos de
operações apoiadas pelo Programa de Financiamento às Exportações (Proex) quando o
garantidor externo tenha ficado inadimplente com a União após a aprovação do Registro
de Operações de Crédito, bem como os encaminhamentos acordados sobre o tema.
2.3) SCE/FGE: Relatório Executivo de Risco do FGE - Setembro/2018.
Cofig: Tomou conhecimento do relato da ABGF sobre o Relatório Executivo do FGE,
posição em setembro/2018, com informações que incluem a exposição total do Fundo por
país e por setor, previsão de retorno dos 10 principais devedores nos próximos 5 anos e o
risco médio da carteira.
2.4) SCE/FGE: Estudo recomendado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) - Acórdão
No 1031/2018
Cofig: Tomou conhecimento do relato da Sain/MF a respeito dos estudos realizados pela
ABGF sobre o SCE/FGE para atender recomendação do TCU, e que o trabalho será

encaminhado àquele Tribunal e ao Conselho de Ministros da Camex. O Comitê
recomendou a realização de reunião técnica, com o objetivo de discutir e propor melhorias
na governança do SCE/FGE.
2.5) Cofig: Monitoramento de Crédito - Relato do Comace.
Cofig: Tomou conhecimento do relato da Sain/MF sobre o monitoramento de créditos no
âmbito do Comace, especialmente sobre a missão a Cuba.
2.6) SCE/FGE: Relatório Risco-País - Argentina e Sri Lanka.
Cofig: Tomou conhecimento dos relatórios de risco país de Argentina e Sri Lanka
apresentados pela ABGF.
2.7) COFIG: Deliberações da Camex
2.7.1) Consulta Extraordinária ao Conselho de Ministros da Camex sobre a extensão do
prazo de comercialização de prensas mecânicas e hidráulicas (NCMs 8462.10.11 e
8462.91.19)
Cofig: Tomou conhecimento do relato da Secretaria Executiva da Camex sobre o
resultado da Consulta Extraordinária nº 03, realizada em 29.10.2018 ao Conselho de
Ministros da Camex, que tratou da extensão do prazo de comercialização de prensas
mecânicas e hidráulicas com valor unitário igual ou superior a US$ 2 milhões, e que foi
aprovada por 6 votos favoráveis.
2.7.2) Alteração de representantes do MPDG no Comitê de Financiamento e Garantia das
Exportações (Cofig) - Resolução Camex nº 81, de 25.10.2018.
Cofig: Tomou conhecimento da alteração dos representantes titular e suplente do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) aprovada na reunião do
GECEX de 23/10/2018, pela resolução Camex nº 81 de 25.10.2018, publicada no D.O.U.
em 26.10.2018.
Módulo II - Operações - Deliberações:
Argentina
03) COFIG 913
Pleito:
Exportador:
Objeto:

Pedido de cobertura do Seguro de Crédito à Exportação.
Goetze Lobato Engenharia S.A.
Projeto de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da
Grande Rosário - Acueducto Gran Rosário Etapa II - Argentina
Apoio Oficial:
PROEX/Equalização e SCE/FGE
Banco Financiador: BNDES
Decisão do Cofig: Retirou o pleito de pauta em razão de alteração das condições
financeiras da operação, conforme informado pelo Banco do Brasil e pela ABGF.
LAI: A operação contém informações sujeitas a sigilo comercial e/ou bancário, nos termos da
legislação em vigor (Inciso I do art. 6o do Decreto no 7.724, de 16.05.2012), conforme indicação
do Banco do Brasil S.A.

Estados Unidos da América
04) COFIG 914
2

Pleito:

Pedido de enquadramento de exportação de bens no
Proex/Equalização.
Exportador:
Embraer S.A.
Objeto:
Aeronaves Embraer 190E2 e 195E2
Apoio Oficial:
PROEX/Equalização
Banco Financiador: BNDES
Decisão do Cofig: O Comitê reconheceu o mérito da operação. Entretanto, em razão da
escassez de recursos orçamentários do Proex/Equalização, o pleito foi retirado de pauta.
LAI: A operação contém informações sujeitas a sigilo comercial e/ou bancário, nos termos da
legislação em vigor (Inciso I do art. 6o do Decreto no 7.724, de 16.05.2012), conforme indicação
do Banco do Brasil S.A.

05) COFIG 915
Pleito:

Pedido de enquadramento de exportação de bens no
Proex/Equalização.
Exportador:
Embraer S.A.
Objeto:
Aeronaves Embraer 175
Apoio Oficial:
PROEX/Equalização
Banco Financiador: BNDES
Decisão do Cofig: O Comitê reconheceu o mérito da operação. Entretanto, em razão da
escassez de recursos orçamentários do Proex/Equalização, o pleito foi retirado de pauta.
LAI: A operação contém informações sujeitas a sigilo comercial e/ou bancário, nos termos da
legislação em vigor (Inciso I do art. 6o do Decreto no 7.724, de 16.05.2012), conforme indicação
do Banco do Brasil S.A

Reino Unido
06) COFIG 916
Pleito:

Pedido de enquadramento de exportação de bens no
Proex/Equalização.
Exportador:
Embraer S.A.
Objeto:
Aeronaves Embraer 175
Apoio Oficial:
PROEX/Equalização
Banco Financiador: BNDES
Decisão do Cofig: O Comitê reconheceu o mérito da operação. Entretanto, em razão da
escassez de recursos orçamentários do Proex/Equalização, o pleito foi retirado de pauta.
LAI: A operação contém informações sujeitas a sigilo comercial e/ou bancário, nos termos da
legislação em vigor (Inciso I do art. 6o do Decreto no 7.724, de 16.05.2012), conforme indicação
do Banco do Brasil S.A.

Sri Lanka
07) COFIG 917
Pleito:

Pedido de enquadramento de exportação de
Proex/Equalização e de cobertura do Seguro de
Exportação.
Exportador:
GE Transportes Ferroviários S.A.
Objeto:
Locomotivas GE diesel elétricas.
Apoio Oficial:
Proex/Equalização e SCE/FGE
Decisão do Cofig: O Comitê aprovou a cobertura do SCE/FGE nas
apresentadas pela ABGF. Em relação ao apoio de equalização de taxas,
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reconheceu o mérito da extensão do prazo de equalização para 13,5 anos. Porém, em
razão da escassez de recursos orçamentários do Proex/Equalização, o pleito foi retirado de
pauta.
LAI: A operação contém informações sujeitas a sigilo comercial e/ou bancário, nos termos da
legislação em vigor (Inciso I do art. 6o do Decreto no 7.724, de 16.05.2012), conforme indicação
do Banco do Brasil S.A.
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