Secretaria de Assuntos Internacionais
Secretaria Executiva do Cofig
Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações – Cofig
Deliberações da 160a Reunião Ordinária de 24.05.2018
MÓDULO I - ASSUNTOS GERAIS
1) Para Deliberação
1.1) Cofig: Ata da 159a Reunião Ordinária, realizada em 26.04.2018
Decisão do Cofig: Aprovou a Ata da 159a Reunião Ordinária, realizada em 26.04.2018,
com a alteração de que trata o item 2.4.
1.2) Cofig: Revisão da regra de consenso nas deliberações do Cofig.
Decisão do Cofig: Determinou a inclusão do tema, para discussão, no âmbito do GT
Instruções Cofig e Atualização de Normativos, criado pelo Comitê.
2) Para Conhecimento
2.1) Proex: Execução Orçamentária - Abril/2018
Cofig: Tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Banco do Brasil, relativas
à execução orçamentária do Programa de Financiamento às Exportações (Proex) em abril
de 2018.
2.2) SCE/FGE: Relatório Executivo de Risco do FGE - Abril/2018
Cofig: Tomou conhecimento da apresentação efetuada pela ABGF sobre o Relatório
Executivo de Risco do FGE, com informações relativas à exposição total por país e por
setor, a previsão de retorno dos principais devedores nos próximos 5 anos, além de dados
relativos ao risco médio da carteira, que passará a ser encaminhado mensalmente ao
Comitê.
2.3) Cofig: Acórdão TCU no 1031/2018 – Plenário
Cofig: Tomou conhecimento do relato da Sain/MF sobre o Acórdão TCU nº 1031/2018,
relativo a auditoria de conformidade realizada no sistema brasileiro de apoio oficial às
exportações.
2.4) Cofig: Argentina - Forma de apresentação da taxa de juros das operações Cofig 880,
881 e 887 referentes à exportação de trens - 159ª Reunião Ordinária, de 26.04.2018.
Cofig: Tomou conhecimento do relato do MF/Secretaria Executiva do Cofig sobre a
necessidade de alteração da forma de apresentação da taxa de juros nos relatórios
referentes às operações de exportação de trens para a Argentina, com cobertura do
SCE/FGE e Equalização de Taxas do Proex. O Comitê tomou conhecimento, ainda, de que
a ata da 159ª Reunião Ordinária, realizada em 26.04.2018, aprovada nesta reunião (item
1.1 retro) já contempla essa alteração.

LAI: Este assunto contém informação sujeita a sigilo comercial e/ou bancário (taxa de juros), 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.

Módulo II - Operações - Deliberações
Brasil
03) COFIG 888
Pleito:
Pedido de cobertura do Seguro de Crédito à Exportação.
Exportador:
Avibrás Indústria Aeroespacial S.A.
Apoio Oficial:
SCE/FGE
Banco Garantido: A definir
Decisão do Cofig: Aprovou o pleito, nas condições apresentadas 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
da ABGF.

Estados Unidos da América
04) COFIG 889
Pleito:

Pedido de enquadramento de exportação de bens no
Proex/Equalização.
Exportador:
Embraer S.A.
Objeto:
50 (cinquenta) aeronaves EMBRAER (NCM - 8802.40.90.99), sendo 20
unidades EMBRAER 190 E2 e 30 unidades EMBRAER 195 E2
Apoio Oficial:
PROEX/Equalização
Decisão do Cofig: Retirou o pleito de pauta por solicitação do Banco do Brasil S.A., para
reavaliação das condições para o apoio oficial.
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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