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Análise Gerencial
Senhor Coordenador-Geral,
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201203282, e
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01,
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de
contas anual apresentada pelo FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO – FGE
consolida as contas do SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – SCE .
1. Introdução
Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 09/04/2012 a
04/05/2012, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao
longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do Processo de Contas pela
Unidade Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço
Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.
Convém ressaltar que não integrou o escopo da presente auditoria a avaliação acerca do
atendimento às recomendações efetuadas por esta Controladoria ao FGE constantes do
Relatório de Auditoria nº 201203004, tendo em vista que o Grupo de Trabalho criado
no âmbito do Ministério da Fazenda para elaborar diagnóstico criterioso acerca dos
fatos constatados no referido Relatório ainda não exarou posicionamento conclusivo.
2. Resultados dos trabalhos
Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos
conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–108/2010 e 117/2011.
Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos
exames realizados, efetuamos as seguintes análises:
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2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão
A análise desta Controladoria acerca da eficácia e efetividade do Seguro de Crédito à
Exportação – SCE e do Fundo de Garantia à Exportação – FGE como instrumentos
públicos da política de comércio exterior focada na promoção da exportação traçada
para o País foi prejudicada diante da não identificação de planejamento tempestivo
exarado pela CAMEX, inviabilizando avaliação que pudesse confrontar a previsão com
o efetivamente alcançado, verificar a qualidade do que foi previsto, bem como avaliar a
contribuição relativa para o público-alvo.
O planejamento institucional, se adequadamente elaborado, além de permitir a análise
acerca da eficácia e efetividade do SCE e do FGE e de dirimir questionamentos sobre o
Seguro e o Fundo originados pela inviabilidade de mensuração dos resultados relativos
da gestão, permitirá a gestão ativa em prol da consecução do interesse público, trazendo
ganhos de: (i) uniformização de pensamento e atuação, haja vista a variedade de agentes
envolvidos na gestão do Seguro e do Fundo; (ii) gerenciamento desses instrumentos,
que será empreendido em torno de metas claras; (iii) monitoramento e avaliação, que
verificarão, respectivamente, se as ações propostas estão sendo adequadamente
realizadas e se são realmente necessárias e suficientes; (iv) transparência, tornando
claras as intenções desses instrumentos públicos, seja no sentido de complementar os
privados, suprindo as lacunas deixadas pelo mercado, ou seja em outro sentido a ser
esclarecido; (v) prestação de contas, pois permitirá a avaliação dos órgãos de controle e
da sociedade quanto ao desempenho do Seguro e do Fundo; e (vi) responsabilização,
diante da clara definição das alçadas atribuídas a cada agente.
Portanto, faz-se necessário que a CAMEX, no âmbito de competência dos órgãos que a
integram, elabore o planejamento do SCE e do FGE, contendo objetivos estratégicos em
compatibilidade com a política exportadora brasileira, indicadores e metas a eles
associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas acerca de fatores
não controláveis pela gestão do Seguro e do Fundo, para viabilizar o gerenciamento e o
monitoramento do referido plano e, posteriormente, a avaliação quanto ao desempenho.
2.2 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ
A análise desta Controladoria acerca dos controles internos da operacionalização do
SCE e do FGE constatou a necessidade de aprimoramento desses controles.
Com fulcro na Lei nº 6.704/1979, que faculta à União contratar instituição habilitada a
operar o Seguro de Crédito à Exportação para a execução de todos os serviços a ele
relacionados, a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação – SBCE vem executando
serviços relacionados à concessão de seguro e garantia da União, por intermédio do
SCE, ao amparo do FGE, que abrangem todas as fases do fluxo operacional do Seguro e
do Fundo.
Apesar disso, a Secretaria de Assuntos Internacionais precisa empreender controles
sobre a execução dos mencionados serviços, tendo em vista que a SBCE é empresa
privada e o SCE e o FGE constituem instrumentos públicos dotados de materialidade e
relevância para a política brasileira de comércio exterior focada na promoção da
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exportação, com o intuito de minimizar o risco de comprometimento da consecução do
interesse público.
Portanto, faz-se necessário que a SAIN aprimore os controles para envolver não apenas
aspectos formais (quantitativos), mas também incidir sobre o mérito (qualitativo) da
operacionalização das concessões de seguros e garantias por intermédio do SCE, ao
amparo do FGE, devendo, contudo, ter caráter de supervisão, isto é, focar na obtenção
de razoável segurança tão-somente acerca da adequabilidade dos pontos críticos do
fluxo operacional do Seguro e do Fundo.
3. Conclusão
Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de
Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo
sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente
Relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente
Certificado de Auditoria.
Informamos que os servidores listados abaixo, cujas assinaturas não foram apostas neste
relatório, não estavam presentes quando da geração final deste documento por motivo
previsto legalmente, apesar de terem efetivamente atuado como membros da equipe de
auditoria.
Brasília/DF, 27 de julho de 2012.
Nome:
Assinatura:
Nome:
Assinatura:
Nome:
Assinatura:
Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária II
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Achados da Auditoria - nº 201203282
1. GESTÃO OPERACIONAL
1.1. Subárea – PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS
1.1.1. Assunto – ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO
1.1.1.1. Informação
Informação Básica da Unidade.
Apresentamos a seguir, com vistas a contextualizar os pontos de constatação registrados
neste Relatório, informação a respeito da concessão de seguro e garantia da União, por
intermédio do Seguro de Crédito à Exportação, ao amparo do Fundo de Garantia à
Exportação.
Panorama
Em linhas gerais, a política brasileira de comércio exterior focada na promoção da
exportação visa a assegurar a participação competitiva do País no mercado
internacional, ao longo dos anos, por meio da expansão das vendas externas brasileiras
em quantidade, qualidade e variedade de produtos, de mercados de destino e de
empresas exportadoras.
Isso pode ser evidenciado por intermédio dos Planos Plurianuais – PPA referentes aos
períodos de 2008 a 2011 e 2012 a 2015 e das Leis Orçamentárias Anuais – LOA
concernentes aos exercícios de 2011 e 2012 que, de maneira geral, apresentam
programas de governo que visam a:
(i) aumentar o volume de exportações;
(ii) abrir novos mercados;
(iii) incrementar a participação das empresas brasileiras no mercado internacional;
(iv) inserir as micro, pequenas e médias empresas nesse mercado;
(v) diversificar a pauta exportadora; e
(vi) ampliar a presença de produtos de maior valor agregado nessa pauta.
Não destoam desses objetivos aqueles fixados pela Política de Desenvolvimento
Produtivo − PDP relativa ao período de 2008 a 2010 e pelo atual Plano Brasil Maior
cujo horizonte temporal percorre os exercícios de 2011 a 2014.
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Para tanto, a mencionada política pública de exportação, em geral, se vale de atuação
integrada e coordenada nas frentes institucional, financeira, produtiva, comercial, de
negociação internacional, dentre outras.
A frente financeira, em regra, compreende o financiamento, o seguro e a garantia à
exportação, contando com instrumentos públicos e privados para a promoção das
exportações brasileiras.
No âmbito dos instrumentos públicos da União, podem ser destacados, dentre outros:
(i) em relação ao financiamento:
a) o Programa de Financiamento às Exportações – PROEX;
b) o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES Exim; e
c) o Programa de Geração de Emprego e Renda – PROGER Exportação.
(ii) em referência ao seguro:
a) o Seguro de Crédito à Exportação – SCE concedido pela União.
(iii) em atinência à garantia:
a) o Fundo de Garantia à Exportação – FGE.
Tendo em vista o escopo da presente auditoria, trataremos adiante do Seguro de Crédito
à Exportação e do Fundo de Garantia à Exportação concedidos pela União.
Conceito
O Fundo de Garantia à Exportação foi criado pela Medida Provisória nº 1.583, de 27 de
agosto de 1997, posteriormente convertida, após várias reedições, na Lei nº 9.818, de 23
de agosto de 1999, sendo um fundo de natureza contábil, vinculado ao Ministério da
Fazenda, com a finalidade de dar cobertura às garantias prestadas pela União nas
operações de Seguro de Crédito à Exportação, incluindo nessa seara as operações de
seguro de crédito interno para o setor de aviação civil.
O Seguro de Crédito à Exportação, por sua vez, tem a finalidade de garantir as
operações de crédito à exportação contra os riscos políticos, extraordinários e
comerciais que possam afetar a produção de bens e a prestação de serviços destinados à
exportação brasileira, bem como as exportações brasileiras de bens e serviços.
Em suma, o Fundo de Garantia à Exportação garante o Seguro de Crédito à Exportação
concedido pela União.
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Origem de recursos
O patrimônio inicial do FGE foi constituído mediante a transferência de 98 bilhões de
ações preferenciais nominativas de emissão do Banco do Brasil S.A. – BB e 1 bilhão e
200 milhões de ações preferenciais nominativas de emissão da Telecomunicações
Brasileiras S.A. – TELEBRÁS, que se encontravam depositadas no Fundo de
Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal – FAD.
A Lei nº 9.818/99 estabelece que poderão ainda ser vinculadas ao FGE, mediante
autorização do Presidente da República, outras ações de propriedade da União,
negociadas em bolsa de valores, inclusive aquelas que estejam depositadas no FAD.
Com base na referida Lei, constituem recursos do Fundo:
(i) o produto da alienação das ações;
(ii) a reversão de saldos não aplicados;
(iii) os dividendos e remuneração de capital das ações;
(iv) o resultado das aplicações financeiras dos recursos;
(v) as comissões decorrentes da prestação de garantia; e
(vi) os recursos provenientes de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União.
Vale ressaltar que o saldo apurado em cada exercício financeiro será transferido para o
exercício seguinte, a crédito do FGE.
Aplicação de recursos
Os recursos do FGE serão providos para cobertura de garantias prestadas pela União em
operações de Seguro de Crédito à Exportação:
(i) contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da operação;
(ii) contra risco comercial, desde que o prazo total da operação seja superior a dois anos;
(iii) contra risco comercial que possa afetar as operações das micro, pequenas e médias
empresas que se enquadrem nas diretrizes fixadas pela Câmara de Comércio Exterior,
em que o prazo da operação seja de até 180 dias, na fase pré-embarque, e de até 2 anos,
na fase pós-embarque.
Os recursos do Fundo também poderão ser utilizados para a cobertura de garantias
prestadas por instituição financeira federal em operações com Seguro de Crédito à
Exportação, condicionada ao oferecimento pelo exportador de contragarantias
suficientes à cobertura do risco assumido pelo FGE:
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(i) contra riscos de obrigações contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia
de reembolso de adiantamento de recursos e garantia de termos e condições de oferta,
para operações a) de bens de capital ou de serviços e b) de bens de consumo e de
serviços, com prazo de até 4 anos, para as indústrias do setor de defesa.
A Lei em comento ainda positiva que os recursos do FGE poderão ser utilizados para
garantir compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações
brasileiras enquadradas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES até 28 de agosto de 1997, cujo primeiro vencimento tenha ocorrido após 31
de maio de 1997.
Gestão
Em linhas gerais, com base na Lei nº 6.704/1979, Lei nº 9.818/1999, Lei nº
10.856/2004, Lei nº 11.281/2006, Decreto nº 3.937/2001, Decreto nº 4.732/2003,
Decreto nº 4.929/2003, Decreto nº 4.993/2004 e Portaria MF nº 286/2008, os agentes
envolvidos na gestão do SCE e do FGE da União são:
(i) a Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, em especial o Conselho de Ministros e o
Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações – COFIG;
(ii) o Ministério da Fazenda – MF, em especial a Secretaria de Assuntos Internacionais
– SAIN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;
(iii) o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, na
qualidade de órgão gestor do Fundo de Garantia à Exportação; e
(iv) instituição habilitada a operar o Seguro de Crédito à Exportação, contratada pela
União, por intermédio da SAIN/MF.
À CAMEX compete:
a) fixar diretrizes para a cobertura dos riscos de operações relativas ao seguro de crédito
às exportações;
b) definir as diretrizes, os critérios, os parâmetros e as condições para a prestação de
garantia;
c) definir os limites globais e por países para concessão de garantia;
d) fixar diretrizes para o enquadramento das micro, pequenas e médias empresas para
fins de utilização do SCE, com garantia da União; e
e) definir as condições de aplicação do produto da venda das ações transferidas ao FGE,
sendo que parte constituirá reserva de liquidez e o restante será aplicado em títulos
públicos federais, com cláusula de resgate antecipado.
Em especial ao Conselho de Ministros da CAMEX cabe:
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a) definir as diretrizes e os critérios para concessão de prestação de garantia da União
nas exportações brasileiras.
Especificamente ao COFIG da referida Câmara cabe:
a) definir parâmetros e condições para concessão de prestação de garantia da União;
b) enquadrar e acompanhar as operações do FGE;
c) indicar limites para as obrigações contingentes do Tesouro Nacional em garantias e
seguros de crédito à exportação;
d) definir os percentuais de comissões a serem cobrados pela prestação de garantias pela
União;
e) examinar e propor as medidas necessárias à recuperação de créditos da Fazenda
Nacional, originários de garantias concedidas às exportações brasileiras destinadas a
entidades do setor privado do exterior, cuja inadimplência não tenha resultado de atos
de soberania política;
f) decidir sobre a alienação das ações vinculadas ao FGE, para constituir a reserva de
liquidez ou para honrar as garantias prestadas; e
g) exercer outras atribuições definidas pela CAMEX.
Ao MF incumbe:
a) conceder garantia da cobertura dos riscos políticos e extraordinários e dos riscos
comerciais assumidos em virtude do SCE a ser honrada com recursos originários do
FGE, observadas as normas e os procedimentos aprovados pelo COFIG;
b) contratar instituição habilitada a operar o SCE para a execução de todos os serviços a
ele relacionados, inclusive análise, acompanhamento, gestão das operações de prestação
de garantia e de recuperação de créditos sinistrados; e
c) designar mandatário da União para cobrar judicial e extrajudicialmente, no exterior,
os créditos decorrentes de indenizações pagas, no âmbito do SCE, com recursos do
FGE.
Convém ressaltar que a Constituição da República positiva o Ministério da Fazenda
exercerá a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais.
Especificamente à SAIN do Ministério da Fazenda compete:
a) autorizar a concessão de garantia da cobertura dos riscos políticos e extraordinários e
dos riscos comerciais assumidos em virtude do SCE, exceto no caso referente à
competência da PGFN;
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b) contratar instituição habilitada a operar o SCE, para a execução de todos os serviços a
ele relacionados, inclusive análise, acompanhamento, gestão das operações de prestação
de garantia e de recuperação de créditos sinistrados;
c) ser mandatária da União para a cobrança judicial e extrajudicial, no exterior, dos
créditos da União decorrentes de indenizações pagas, no âmbito do SCE, com recursos
do FGE;
d) contratar instituição habilitada ou advogado de comprovada conduta ilibada, no País
ou no exterior;
e) adotar, no âmbito de sua competência, todas as medidas administrativas necessárias à
execução das atividades relacionadas ao SCE;
f) prestar apoio técnico-administrativo ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional em
relação às garantias de competência da PGFN; e
g) efetuar prestação de contas das autorizações concedidas, relativas aos atos de
competência da SAIN e da PGFN, anualmente, até o terceiro mês após o término do
exercício financeiro.
Em especial à PGFN do MF cabe:
a) autorizar a utilização dos recursos do FGE em operações com SCE para a cobertura
de garantias prestadas por instituição financeira federal, contra riscos de obrigações
contratuais sob a forma de garantia de execução, garantia de reembolso de adiantamento
de recursos e garantia de termos e condições de oferta, para operações de bens de capital
ou de serviços e, no caso das indústrias do setor de defesa, para operações de bens de
consumo e de serviços com prazo de até 4 anos.
Ao BNDES, na qualidade de órgão gestor do Fundo de Garantia à Exportação,
observadas as determinações da CAMEX, compete:
a) ser depositário das ações vinculadas ao FGE;
b) efetuar, com recursos do FGE, os pagamentos relativos à cobertura de garantias;
c) aplicar as disponibilidades financeiras do FGE, garantindo a mesma taxa de
remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional;
d) solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional – STN o resgate antecipado de títulos
públicos federais para honrar garantias prestadas; e
e) proceder à alienação das ações que constituem patrimônio do FGE, desde que
expressamente autorizada pela CAMEX.
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À SBCE, na qualidade de instituição habilitada a operar o Seguro de Crédito à
Exportação, contratada pela União, por intermédio da SAIN/MF, compete:
a) executar todos os serviços relacionados ao SCE, inclusive análise, acompanhamento,
gestão das operações de prestação de garantia e de recuperação de créditos sinistrados.
As informações apresentadas anteriormente acerca do SCE e do FGE concedidos pela
União contextualizam os pontos de constatação a seguir apresentados neste Relatório.
1.1. Subárea – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
1.1.1. Assunto – RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL
1.1.1.1. Constatação
Necessidade de elaboração pela CAMEX de planejamento do SCE e do FGE,
contendo objetivos estratégicos em compatibilidade com a política pública de
comércio exterior focada na promoção da exportação traçada para o País,
indicadores e metas a eles associados, ações necessárias para alcançá-los, bem
como premissas acerca de fatores não controláveis pela gestão do Seguro e do
Fundo.
A Confederação Nacional da Indústria – CNI realizou, para 2008, pesquisa acerca dos
problemas da empresa exportadora brasileira, contando com a participação de 855
empresas exportadoras de diferentes portes e setores.
Dentre os principais entraves à expansão das exportações, a contratação do seguro de
crédito foi apontada por 6,1% das empresas – micro (4,9%), pequena (5,1%), média
(9,3%) e grande (3,6%) – e o acesso a financiamento para exportação por 17,9% das
empresas – micro (31,7%), pequena (26,2%), média (13,4%) e grande (5,9%).
No âmbito do acesso a financiamento, a principal dificuldade na contratação de crédito
apontada por até 67,1% – variação de 42,4% a 67,1% a depender da linha de
financiamento – das empresas que têm interesse mas não conseguem utilizar os
instrumentos públicos ou privados de financiamento reside nas exigências de garantias
reais, onde se encaixa o seguro de crédito à exportação.
Com base nisso, 13% das empresas – micro (18,1%), pequena (17,9%), média (10,6%)
e grande (6,5%) – apontaram a área relacionada ao sistema de garantias aos
financiamentos como prioritária para o governo empreender esforços para estimular as
exportações.
Guardadas as devidas proporções de tempo e espaço, a pesquisa realizada pela CNI tem
o condão de reforçar a existente demanda de empresas exportadoras, efetivas e
potenciais, pelo desenvolvimento dos instrumentos de seguro e garantia à exportação,
onde se inserem os concedidos pela União, por intermédio do Seguro de Crédito à
Exportação, ao amparo do Fundo de Garantia à Exportação.
Para a consecução do interesse público em comento, entende-se que os agentes
envolvidos na gestão do SCE e do FGE devam adotar postura ativa, partindo de um
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planejamento proveniente da CAMEX, no âmbito de competência dos órgãos que a
integram, que contenha objetivos estratégicos, indicadores e metas a eles associados,
ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas relacionadas a variáveis fora
do controle dos gestores do Seguro e do Fundo, para, então, gerenciar e monitorar o
referido plano e, posteriormente, avaliá-lo quanto ao desempenho.
É de elevada importância destacar que o planejamento do SCE e do FGE deve retirar
seu fundamento de validade naquele traçado para a política de comércio exterior voltada
à promoção da exportação do País, mesmo porque o Seguro e o Fundo integram a frente
financeira dessa política, compreendendo, portanto, conforme visto anteriormente,
objetivos estratégicos que tratam do aumento do volume de exportações, da abertura de
novos mercados, do incremento da participação das empresas brasileiras no mercado
internacional, da inserção das micro, pequenas e médias empresas nesse mercado, da
diversificação da pauta exportadora e da ampliação da presença de produtos de maior
valor agregado nessa pauta.
Apesar disso, não identificamos planejamento tempestivo exarado pela CAMEX que
compreendesse os objetivos supramencionados, ou, pelo menos, justificativa por não
abarcá-los, prejudicando a análise desta Controladoria acerca da eficácia e efetividade
do Seguro e do Fundo como instrumentos públicos de promoção da exportação
brasileira.
Mesmo assim, com base (i) nos objetivos da política brasileira de promoção da
exportação, definidos nos PPAs 2008-2011 e 2012-2015, nas LOAs 2011 e 2012, na
PDP 2008-2010 e no Plano Brasil Maior 2011-2014 e (ii) no banco de dados contendo
informações acerca da operacionalização do SCE e do FGE, desde a criação do Fundo,
em 1997, requerido por intermédio da Solicitação de Auditoria – SA nº 201203282/002,
comparamos os números atingidos pelo Seguro e pelo Fundo com os objetivos da
política pública de exportação, conforme demonstrado a seguir, frisando, todavia, que
restou prejudicada a análise de eficácia e efetividade desses instrumentos diante da falta
de planejamento institucional.
Aumento do volume de exportações
No âmbito do objetivo de governo de aumentar o volume das exportações brasileiras,
como se pode observar por intermédio do quadro apresentado a seguir, até 31/mar/2012,
foram aprovadas, notificadas e concretizadas 568 operações de seguros e garantias,
envolvendo aproximadamente US$31,771 bilhões em exportações.
Os exercícios de 2011 e 2012 (até 31/mar), respectivamente, envolveram 73 e 25
operações de seguros e garantias, somando em torno de US$10,074 bilhões e US$5,640
bilhões.
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Fonte: banco de dados apresentado em resposta à SA nº 201203282/002

Em referência especificamente ao objetivo de governo de aumentar o volume de
exportações, ressaltamos, com base em resposta à SA nº 201203282/003, que o COFIG
da CAMEX estabeleceu indicadores condizentes com o mencionado objetivo, tratando
da quantidade e do valor das operações de seguros e garantias.
Entretanto, (i) as metas associadas aos referidos indicadores não foram definidas
tempestivamente, deixando de estimular uma gestão ativa do Seguro e do Fundo, nem
foram baseadas em estimativas e projeções claras e sólidas, gerando discrepâncias
relevantes entre as metas e as realizações alcançadas; (ii) as ações não foram
correlacionadas às metas, prejudicando a avaliação acerca da adequação, da necessidade
e da suficiência dessas ações; e (iii) não foram definidas as premissas relativas a fatores
não controláveis que pudessem impactar negativamente na consecução das metas,
decorrentes de conjunturas da economia mundial, tais como riscos políticos, políticas
creditícias e políticas cambiais, impossibilitando o monitoramento dessas premissas e a
redefinição das metas, se fosse o caso.
Abertura de novos mercados
Considerando o objetivo de governo de abrir novos mercados, conforme se observa por
meio do quadro a seguir, até 31/mar/2012, o SCE e o FGE abarcaram o total de 39
mercados diferentes de destino, sendo a Argentina o que mais se destacou tanto na
quantidade quanto no valor das operações de seguros e garantias.
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Fonte: banco de dados apresentado em resposta à SA nº 201203282/002

Durante o exercício de 2011, vide quadro a seguir, os seguros e garantias envolveram o
total de 20 mercados diferentes, sendo que dentre eles 5 são considerados novos
mercados por constarem pela primeira vez no rol de destino do SCE e do FGE.
Em 2012 (até 31/mar), as operações de seguros e garantias abarcaram 7 países distintos,
mas nenhum deles figurou como novo mercado.
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Fonte: banco de dados apresentado em resposta à SA nº 201203282/002

Incremento da participação das empresas brasileiras no mercado internacional
Em atinência ao objetivo governamental de incrementar a participação das empresas
brasileiras no mercado internacional, até 31/mar/2012, o SCE e o FGE já beneficiaram,
diretamente, em torno de 118 empresas, sendo que as primeiras 10 empresas mais
beneficiadas respondem por 342 (60,21% do total) seguros e garantias no montante de
US$22,683 bilhões (71,39% do total) em exportações e as 20 primeiras empresas por
401 (70,60% do total) operações no valor de US$28,796 bilhões (90,63% do total).
Conforme quadro apresentado a seguir, no decorrer dos exercícios de 2011 e 2012 (até
31/mar), os seguros e garantias envolveram, respectivamente, 20 e 9 beneficiários,
sendo que cada caso atendeu a 5 beneficiários que nunca haviam figurado no rol do
SCE e do FGE.
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Fonte: banco de dados apresentado em resposta à SA nº 201203282/002

Inserção das micro, pequenas e médias empresas no mercado internacional
No que tange ao objetivo governamental de inserir as micro, pequenas e médias
empresas no mercado internacional, destaca-se que, desde a criação do Fundo de
Garantia à Exportação até 31/mar/2012, nenhuma micro, pequena ou média empresa foi
diretamente beneficiada pelos seguros e garantias do SCE e do FGE.
Diversificação da pauta exportadora
No que se refere ao objetivo de governo de diversificar a pauta exportadora, até
31/mar/2012, o SCE e o FGE abarcaram 32 setores econômicos distintos, sendo o de
construção civil e pesada o que mais se destacou tanto em quantidade quanto em valor
das operações de seguros e garantias, de acordo com o quadro a seguir.
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Fonte: banco de dados apresentado em resposta à SA nº 201203282/002

Em 2011, vide quadro a seguir, as operações de seguros e garantias abrangeram 13
setores da economia, sendo que um deles nunca havia constado no rol de setores
econômicos beneficiados pelo SCE e FGE. Já em 2012 (até 31/mar), 8 setores já foram
abarcados pelo Seguro e Fundo, mas nenhum deles constituiu novo setor.
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Fonte: banco de dados apresentado em resposta à SA nº 201203282/002

A análise comparativa supra, não obstante trazer um panorama acerca da gestão do SCE
e do FGE, desde a criação do Fundo, em 1997, até 31/mar/2012, não consistiu em
avaliação de eficácia e efetividade desses instrumentos da política pública de
exportação, tendo em vista que a falta de planejamento institucional prejudicou análise
que pudesse confrontar a previsão com o efetivamente alcançado, verificar a qualidade
do que foi previsto, bem como avaliar a contribuição relativa para o público-alvo.
O desconhecimento acerca da eficácia e efetividade do Seguro e do Fundo, por sua vez,
suscitou questionamentos acerca do gerenciamento desses instrumentos.
A título de exemplo, indaga-se se o SCE e o FGE não poderiam adotar postura mais
agressiva, se fosse o caso, para beneficiar diretamente micro, pequenas e médias
empresas com a concessão de seguros e garantias para exportação, por exemplo, por
meio de flexibilização de risco ou de redução de prêmio, sem prejuízo de detalhar e
registrar os critérios técnicos utilizados e de se atentar para os limites do direito e do
comércio internacionais.
Mesmo porque o Fundo possui um índice de sinistralidade, segundo informação do
Relatório de Gestão do FGE referente ao exercício de 2011, muito mais favorável do
que os admitidos pelo mercado (até 31/mar/2012, de 5,5% e 17,9%, respectivamente,
nos regimes de caixa e competência) – cuja qualidade até pudesse ser mais robusta se a
concessão de seguros e garantias fosse menos concentrada – e um índice de
alavancagem aquém do máximo estipulado pela CAMEX a partir de Nota Técnica
Atuarial de Limite de Exposição da SBCE (até 31/mar/2012, de 2,8840 e 3,5260,
respectivamente, quando não ponderado e ponderado, considerando que o máximo
equivale a 5).
Ademais, diferentemente da ótica privada, a pública se concentra na supremacia do
interesse público, que pode ser priorizado mesmo diante de um potencial aumento de
despesa financeira advindo de maior probabilidade de sinistro e de uma redução da
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receita financeira, nos casos, respectivamente, de flexibilização de risco e de redução de
prêmio, desde que o benefício econômico da medida, mensurado por meio de critérios
técnicos discriminados e detalhados, supere seu custo financeiro, sempre observando os
indicadores financeiros do FGE para não destoarem de patamares razoáveis.
De fato, guardadas as devidas ressalvas, o atual Plano Brasil Maior empreende esforços
nesse sentido ao conferir margem de preferência aos produtos nacionais em relação aos
importados de até 25% nas compras governamentais, por entender que o benefício
econômico da medida supera seu custo financeiro.
Assim, ressalta-se que o caso supracitado tem o condão de apenas exemplificar
questionamentos acerca do gerenciamento do SCE e do FGE que surgem diante do
desconhecimento da eficácia e efetividade do Seguro e do Fundo para a política
exportadora.
Por fim, além de trazer elementos para dirimir questionamentos acerca do SCE e do
FGE, o planejamento institucional, se adequadamente elaborado, permitirá a gestão
ativa em prol da consecução do interesse público, trazendo ganhos de: (i) uniformização
de pensamento e atuação, haja vista a variedade de agentes envolvidos na gestão do
Seguro e do Fundo; (ii) gerenciamento desses instrumentos, que será empreendido em
torno de metas claras; (iii) monitoramento e avaliação, que verificarão, respectivamente,
se as ações propostas estão sendo adequadamente realizadas e se são realmente
necessárias e suficientes; (iv) transparência, tornando claras as intenções desses
instrumentos públicos, seja no sentido de complementar os privados, suprindo as
lacunas deixadas pelo mercado, ou seja em outro sentido a ser esclarecido; (v) prestação
de contas, pois permitirá a avaliação dos órgãos de controle e da sociedade quanto ao
desempenho do Seguro e do Fundo; e (vi) responsabilização, diante da clara definição
das alçadas atribuídas a cada agente.
Diante do exposto, entende-se necessário que a CAMEX, no âmbito de competência dos
órgãos que a integram, exare o planejamento do Seguro de Crédito à Exportação e do
Fundo de Garantia à Exportação, contendo objetivos estratégicos em compatibilidade
com a política pública de exportação traçada para o País, indicadores e metas a eles
associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas acerca de fatores
não controláveis pela gestão do SCE e do FGE.
Causa:
Falta de planejamento do SCE e do FGE exarado pela CAMEX, contendo objetivos
estratégicos em compatibilidade com a política pública de comércio exterior focada na
promoção da exportação traçada para o País, indicadores e metas a eles associados,
ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas acerca de fatores não
controláveis pela gestão do Seguro e do Fundo.
Manifestação da Unidade Examinada:
Instada a se manifestar, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201203282/005, de
10/07/2012, acerca da constatação desta Controladoria-Geral sobre a necessidade de
elaboração pela CAMEX de planejamento estratégico do SCE e do FGE, a Secretaria de
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Assuntos Internacionais informou, por intermédio do Ofício nº 344/2012/SAIN/MF, de
17/07/2012, que:
“Referimo-nos à Solicitação de Auditoria nº 201203282/005, de 10 de julho de
2012, por meio da qual essa Controladoria-Geral da União encaminha
documento com as principais questões evidenciadas ao longo dos trabalhos
realizados por essa Equipe de Auditoria, no âmbito do Fundo de Garantia à
Exportação – FGE.
Em atenção às constatações e recomendações apresentadas por essa CGU,
apresentamos os seguintes esclarecimentos:
CONSTATAÇÃO 1
Recomendação da CGU: ‘Necessidade de elaboração pela CAMEX de
planejamento do SCE e do FGE, contendo objetivos estratégicos em
compatibilidade com a política pública de comércio exterior focada na
promoção da exportação traçada para o País, indicadores e metas a eles
associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas acerca de
fatores não controláveis pela gestão do Seguro e do Fundo.’
Esclarecimentos da SAIN: Os principais agentes envolvidos na gestão e
definição de diretrizes no âmbito dos mecanismos oficiais de financiamento e
garantia à exportação, especialmente no que diz respeito ao Seguro de Crédito
à Exportação - SCE, ao amparo do Fundo de Garantia à Exportação - FGE, são:
a Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, em especial o Conselho de
Ministros e o Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações - COFIG; o
Ministério da Fazenda - MF, em especial a Secretaria de Assuntos
Internacionais - SAIN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN; o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, órgão
gestor do FGE; e a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação S.A. SBCE, empresa contratada pela União, por intermédio desta SAIN, para a
execução de todos os serviços relacionados ao SCE, inclusive análise,
acompanhamento, gestão das operações de prestação de garantia e de
recuperação de créditos sinistrados.
Ressalte-se que a CAMEX, cujo órgão de deliberação superior é um Conselho
de Ministros, tem entre suas competências, conforme disposto no art. 2o do
Decreto no 4.732, de 10.06.2003:
‘I - definir diretrizes e procedimentos relativos à implementação da política de
comércio exterior visando à inserção competitiva do Brasil na economia
internacional;
II - coordenar e orientar as ações dos órgãos que possuem competências na
área de comércio exterior;
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IX - fixar diretrizes para a política de financiamento das exportações de bens e
de serviços, bem como para a cobertura dos riscos de operações a prazo,
inclusive as relativas ao seguro de crédito às exportações;’.
Dessa forma, em cumprimento ao inciso I do art. 2o do Decreto no 4.732/2003,
a CAMEX define de forma agregada diretrizes e procedimentos relativos,
dentre outros, ao SCE, ao amparo do FGE, visando à implementação da
política de comércio exterior brasileira.
Efetivamente, tanto a definição das diretrizes como a coordenação e orientação
dos órgãos que possuem competência na área de comércio exterior, por parte
da CAMEX, poderiam ser executadas com maior nível de detalhamento e
precisão, de forma a evitar o risco de falta de clareza com relação às ações que
os agentes envolvidos na gestão do SCE e do FGE devem adotar para a
consecução do interesse público.
Importante ressaltar, ainda, que as diretrizes e planejamentos definidos pela
CAMEX levaram à recente edição da Medida Provisória no 564, de
03.04.2012, que, dentre outras providências, dispõe sobre financiamento às
exportações indiretas e autoriza o Poder Executivo a criar a Agência Brasileira
Gestora de Fundos e Garantias S.A. - ABGF e a União a participar de fundos
dedicados a garantir operações de comércio exterior ou projetos de
infraestrutura de grande vulto.
Assim sendo, no caso particular, todos os agentes envolvidos na gestão do
SCE, ao amparo do FGE, estarão em um período de transição, o que terá
impacto na definição de metas e objetivos para os próximos anos.
De toda forma, destacamos que, no marco do planejamento estratégico ora em
desenvolvimento nesta Secretaria, nosso objetivo é alcançar um nível de
planejamento detalhado, incluindo objetivos estratégicos, indicadores e metas a
eles associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas
relacionadas a variáveis fora do controle dos gestores do Seguro e do Fundo,
conforme recomendado por essa Equipe de Auditoria. Naturalmente, para a
implementação de tais atividades de planejamento, temos que levar em conta
os recursos humanos disponíveis e desenvolvê-las em ritmo compatível com o
desempenho normal e eficaz das atividades-fim regulares desta Secretaria.
Diante do exposto, cumpre informar que levaremos ao conhecimento do
Conselho de Ministros da CAMEX o estudo realizado por essa CGU contendo
as recomendações relativas à ‘necessidade de elaboração pela CAMEX de
planejamento do SCE e do FGE, contendo objetivos estratégicos em
compatibilidade com a política pública de comércio exterior focada na
promoção da exportação traçada para o País, indicadores e metas a eles
associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas acerca de
fatores não controláveis pela gestão do Seguro e do Fundo.’, bem como, na
qualidade de Secretaria Executiva do COFIG, as sugestões para um melhor
planejamento do próximo período de atividades.
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Inserção das micro, pequenas e médias empresas no mercado internacional
No que se refere à questão relativa à ‘inserção das micro, pequenas e médias
empresas no mercado internacional’, cumpre destacar que o segmento das
Micro, Pequenas e Médias Empresas - MPMEs não tem a tradição de destinar
seus produtos para a exportação e enfrenta dificuldades para obter
financiamentos com essa finalidade.
Dessa forma, considerando estudos que atestaram que não havia interesse do
mercado privado no segmento de financiamento das MPMEs, verificou-se a
necessidade de criar mecanismos oficiais que pudessem viabilizar o apoio do
SCE, ao amparo do FGE, com vistas a suprir uma lacuna no mercado. Recordese que, dentro da mesma lógica de suplementação do mercado privado, o
SCE/FGE atua normalmente em operações acima de dois anos e, em caráter de
exceção, foi que se abriu a possibilidade de apoio a operações de prazo mais
curto para MPMEs.
Importante destacar que, devido aos trâmites operacionais dos diversos agentes
do governo envolvidos no desenvolvimento desse produto (Banco do Brasil,
Tesouro Nacional, PGFN, SAIN, COFIG, SBCE e agentes privados), o prazo
inicialmente previsto para o seu lançamento precisou ser adiado, com vistas a
tornar o produto o mais atrativo e interessante possível ao mercado, ao mesmo
tempo em que se assegura o atendimento das exigências legais decorrentes do
fato de se tratar de ação com recursos públicos.
Nesse sentido, após a conclusão dos trabalhos realizados pelos referidos
agentes, os modelos de Certificado de Garantia de Cobertura de Seguro de
Crédito à Exportação desenvolvidos para esse segmento foram submetidos,
recentemente, à análise da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, para
eventuais sugestões de adequação. A expectativa é de retorno tempestivo do
documento, de forma que o produto possa ser lançado no mercado no próximo
mês de agosto.
Diversificação da pauta exportadora
No que diz respeito à sugestão dessa CGU no sentido de que o SCE e o FGE
adotem postura mais agressiva, por exemplo, para beneficiar diretamente as
MPMEs, esclarecemos que o produto a ser lançado para esse segmento foi
amplamente estudado de forma a suprir uma lacuna no mercado, tendo sido
dimensionado conforme a necessidade dessas empresas. Depois de testado, o
modelo deverá ser avaliado, e sugestões como a apresentada por essa Equipe
de Auditoria poderão ser consideradas.
Por outro lado, existe sempre a preocupação em diversificar os mercados de
exportações brasileiras, o que não é tarefa fácil de ser cumprida em função da
competitividade acirrada do mercado internacional.
Entretanto, foi criado neste mês de julho, sob a coordenação da Casa Civil da
Presidência da República, Grupo de Trabalho denominado Grupo Técnico de
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Estudos Estratégicos de Comércio Exterior - GTEX, com o objetivo de
identificar países que venham a ser priorizados pelo Governo brasileiro, no
intuito de alavancar as exportações brasileiras. A primeira fase do GT estará
concentrada em estudar e avaliar países africanos. Na segunda fase, o foco será
a América do Sul e o Caribe e, na última fase, países da Ásia e do Oriente
Médio.
Com relação à alavancagem do Fundo, inferior ao máximo estipulado pela
CAMEX na Nota Técnica Atuarial de Limite de Exposição da SBCE,
recordamos que a utilização efetiva dos limites disponíveis depende tanto da
demanda, à luz dos custos do seguro, quanto da análise de risco relativa às
operações específicas. A análise de risco, por sua vez, ao determinar níveis de
prêmio compatíveis com a sustentabilidade do FGE, impacta o custo do seguro.
É importante destacar que a gestão do FGE é balizada pelo princípio da
prudência, de forma que as precauções que devem ser adotadas frente às
condições de incerteza não devem ser subestimadas. Recorde-se, a respeito,
que ainda hoje estão em curso vultosas renegociações de dívida de países
estrangeiros com a União, resultantes de período de gestão do SCE sem a
adequada análise de risco. Por outro lado, é certo que há espaço nos limites do
FGE para uma expansão criteriosa de sua utilização.
A Secretaria de Assuntos Internacionais – SAIN após o encaminhamento do Relatório
Preliminar, apresentou, por meio do Ofício n.º 353/2012/SAIN/MF, as seguintes
considerações:
“ .....
3.
Nesse contexto, corroboramos com a afirmação desse órgão de
controle de que a Câmara de Comércio Exterior - CAMEX poderia, de fato,
estabelecer, de forma mais objetiva, diretrizes, critérios, parâmetros e
condições a serem observados para a concessão de garantia de cobertura da
União, por intermédio do Seguro de Crédito à Exportação - SCE, ao amparo do
FGE, de forma que a efetividade desse instrumento de apoio oficial à
exportação pudesse ser confirmada e mensurada.
4.
A propósito, esclarecemos, a título de contribuição, que a garantia
concedida pela União para operações de crédito à exportação é realizada,
atualmente, apenas por intermédio do SCE, com lastro no FGE. A concessão
de SCE, ao amparo das Contas Inicial e Suplementar, ou seja, sem lastro no
FGE, deixou de ser utilizada pela União há bastante tempo, restando apenas
alguns encontros de contas a serem realizados com base nas garantias
concedidas à época.
5.
Também, não se verifica a utilização dos recursos do FGE para
outros fins que não sejam servir de lastro para o SCE, concedido pela União. A
hipótese descrita no art. 9o da Lei no 9.818, de 23.08.1999, que estabelece que
os recursos do FGE, podem ser utilizados, também, para garantir
compromissos decorrentes de operações de financiamento às exportações
brasileiras, enquadradas pelo BNDES até 28 de agosto de 1997, cujo primeiro
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vencimento tenha ocorrido após 31 de maio de 1997, não foi praticada por esta
Secretaria no cumprimento das atribuições delegadas pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda.
Por essas razões, o Seguro de Crédito à Exportação, concedido
pela União, não está dissociado do Fundo de Garantia à Exportação, que, por
sua vez, também não é utilizado, senão para dar lastro à concessão de garantia
de cobertura da União, por intermédio do Seguro já mencionado. Dessa forma,
sugere-se que não seja feita distinção entre SCE e FGE, mas que esse
instrumento seja tratado de forma única, “SCE, concedido ao amparo do FGE”.
6.

7.
Sobre a possibilidade de a CAMEX vir a se manifestar sobre uma
redução no valor do prêmio, em relação ao valor obtido com a utilização do
modelo de precificação aprovado por seu Conselho de Ministros, conforme
sugerido no Relatório de Auditoria, entendemos, em princípio, que essa
questão deveria ser discutida no âmbito do Conselho de Ministros daquela
Câmara. Todavia, nos parece, s.m.j, que a CAMEX poderia considerar essa
hipótese, desde que os interesses geopolíticos que justificassem essa opção
fossem devidamente consignados em Ata ou Resolução daquele órgão de
comércio exterior. Vale registrar, contudo, que o modelo adotado na gestão do
SCE, concedido ao amparo do FGE, segue os parâmetros de precificação de
risco adotados no âmbito da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE, os quais são eventualmente utilizados
para a solução de controvérsias no âmbito da Organização Mundial do
Comércio - OMC.
8.
O atual índice de sinistralidade do FGE encontra-se bastante
favorável, tanto sob a ótica do regime de caixa como do regime de
competência, o que permitiria, conforme destacado por essa ControladoriaGeral, que fosse considerada a possibilidade de a concessão de garantia de
cobertura da União ser mais agressiva em termos de redução de custos.
Todavia, cumpre destacar que as operações de crédito à exportação objeto de
garantia de cobertura da União, por intermédio do SCE, ao amparo do FGE,
são de valores elevados, o que implica concluir que se trata de uma carteira
pouco pulverizada, com o risco de que um único sinistro possa alterar
significativamente os índices de sinistralidade até então obtidos.
.....”
Análise do Controle Interno:
Esta Controladoria-Geral constatou a necessidade de elaboração pela CAMEX de
planejamento do SCE e do FGE, contendo objetivos estratégicos em compatibilidade
com a política pública de comércio exterior focada na promoção da exportação traçada
para o País, indicadores e metas a eles associados, ações necessárias para alcançá-los,
bem como premissas acerca de fatores não controláveis pela gestão do Seguro e do
Fundo.
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Primeiramente, em relação ao cerne da constatação, verifica-se, com base na
manifestação da Secretaria de Assuntos Internacionais, que a Unidade partilha do
posicionamento da CGU, motivo pelo qual, conforme excertos da mencionada
manifestação transcritos a seguir, já vem elaborando o planejamento estratégico do
Seguro e do Fundo para submetê-lo à deliberação do Conselho de Ministros da
CAMEX.
“De toda forma, destacamos que, no marco do planejamento estratégico ora em
desenvolvimento nesta Secretaria, nosso objetivo é alcançar um nível de
planejamento detalhado, incluindo objetivos estratégicos, indicadores e metas a
eles associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas
relacionadas a variáveis fora do controle dos gestores do Seguro e do Fundo,
conforme recomendado por essa Equipe de Auditoria. (...)
Diante do exposto, cumpre informar que levaremos ao conhecimento do
Conselho de Ministros da CAMEX o estudo realizado por essa CGU contendo
as recomendações relativas à ‘necessidade de elaboração pela CAMEX de
planejamento do SCE e do FGE (...)’, bem como, na qualidade de Secretaria
Executiva do COFIG, as sugestões para um melhor planejamento do próximo
período de atividades.”
Em segundo lugar, no que diz respeito a um trecho específico do ponto de constatação,
que trata de exemplos de questionamentos acerca do gerenciamento do SCE e do FGE
suscitados diante do desconhecimento da eficácia e efetividade do Seguro e do Fundo
para a política pública de exportação, versando sobre micro, pequenas e médias
empresas, índice de sinistralidade e de alavancagem e risco e prêmio, a SAIN
apresentou alguns esclarecimentos sobre o assunto, bem como sobre a questão da pauta
exportadora.
Contudo, apesar de os esclarecimentos da SAIN agregarem valor à discussão, frisa-se
que os referidos questionamentos são apenas exemplificativos, existindo diversas outras
dúvidas que têm sua origem no desconhecimento da eficácia e efetividade do Seguro e
do Fundo, que só serão dirimidas com a elaboração do planejamento do SCE e do FGE
juntamente com o gerenciamento, o monitoramento e a avaliação desse plano, pois,
dentre outros benefícios, isso permitirá verificar se as ações adotadas pelos gestores
desses instrumentos de política exportadora realmente estão gerando resultados.
Em relação à análise das ponderações do gestor sobre o Relatório Preliminar, cabe
salientar concordância da unidade quanto à necessidade de elaboração do planejamento
contendo direcionamento estratégico para as atividades de fomento à exportação e os
respectivos indicadores para mensuração do alcance dos objetivos entre outras
parametrizações.
No tocante a observação realizada pelo gestor que o instrumento só possa ser tratado de
forma única, ou seja, “SCE concedido ao amparo do FGE”, entende-se que a
fundamentação se dá porque atualmente o SCE e o FGE atuam de forma conjunta, mas
se deve levar em consideração potenciais utilizações que possam ser identificadas para o
FGE no planejamento a ser elaborado dentro do contexto da agenda de fortalecimento
do comércio exterior. Além disso, o patrimônio líquido do FGE com a rentabilidade
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dos respectivos ativos financeiros é essencial para definição do patrimônio de referência
que será utilizado em suas operações de garantias, sendo necessário, dessa forma,
incluir aspectos específicos sobre esse planejamento financeiro.
Reforça-se que na Auditoria não houve nenhuma recomendação no sentido de alguma
atuação específica do seguro e do fundo, até mesmo por ser uma extrapolação do papel
designado para Auditoria. Posto isso, as possibilidades indicadas no Relatório de
Auditoria, em relação a eventuais análises da CAMEX sobre à redução no valor do
prêmio em alguma operação específica ou um maior arrojo na concessão de garantia
devido ao índice de sinistralidade, não obstante a ressalva de que seriam necessários
detalhamento dos critérios técnicos utilizados e de se atentar para os limites do direito e
do comércio internacionais, são meramente exemplificativas da necessidade de um
aprimoramento nos instrumentos de planejamento existentes.
Diante da conformidade de posicionamento entre a Controladoria-Geral da União e a
Secretaria de Assuntos Internacionais no cerne da constatação da equipe de auditoria de
que existe a necessidade elaboração do planejamento do SCE e do FGE, decidimos
manter o ponto de constatação neste Relatório.
Recomendação:
Diante do exposto no ponto de constatação em comento, visando a estimular a gestão
ativa do Seguro de Crédito à Exportação e do Fundo de Garantia à Exportação em prol
da consecução do interesse público, trazendo ganhos de uniformização de pensamento e
atuação, gerenciamento, monitoramento e avaliação, transparência, prestação de contas
e responsabilização, recomendamos que a SAIN inste a CAMEX, no âmbito de
competência dos órgãos que a integram, a elaborar o planejamento do SCE e do FGE,
contendo objetivos estratégicos em compatibilidade com a política pública de comércio
exterior focada na promoção da exportação traçada para o País, indicadores e metas a
eles associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas acerca de
fatores não controláveis pela gestão do Seguro e do Fundo.

2. CONTROLES DA GESTÃO
1.1. Subárea – CONTROLES INTERNOS
1.1.1. Assunto – AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS
1.1.1.1. Constatação
Necessidade de aprimoramento pela SAIN dos controles em pontos críticos da
operacionalização do SCE e do FGE, com vistas a minimizar o risco de
comprometimento da consecução do interesse público.
A Lei nº 6.704/1979 faculta à União contratar instituição habilitada a operar o SCE para
a execução de todos os serviços a ele relacionados, inclusive análise, acompanhamento,
gestão das operações de prestação de garantia e de recuperação de créditos sinistrados.
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Com base nisso, nos últimos anos, a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação,
conhecida como SBCE, vem executando serviços relacionados à concessão de seguro e
garantia da União, por intermédio do Seguro de Crédito à Exportação, ao amparo do
Fundo de Garantia à Exportação, abrangendo todas as fases de operacionalização do
SCE e do FGE.
A execução desses serviços pela referida Seguradora, contudo, deve ser objeto de
controles, justificados de direito e de fato, com vistas a minimizar o risco de
comprometimento da consecução do interesse público.
De direito, porque a SBCE é empresa privada e o SCE e o FGE constituem
instrumentos públicos, sendo necessários controles públicos diante da execução privada.
Já no âmbito fático, os controles se fazem necessários pela relevância e pela
materialidade desses instrumentos. No primeiro caso, porque o Seguro e o Fundo
constituem pilares públicos da frente financeira da política pública de exportação
traçada para o País, devendo ser essenciais para a consecução dos objetivos propostos
por essa política. No segundo, porque as operações de seguros e garantias do SCE, ao
amparo do FGE, envolvem expressiva monta de recursos financeiros, abarcando, desde
a criação do Fundo até 31/mar/2012, valor total de aproximadamente US$31,771
bilhões em exportações, sendo US$10,074 bilhões em 2011 e US$5,640 bilhões em
2012 (até 31/mar).
Importa destacar que os mencionados controles públicos devem ter caráter de
supervisão, isto é, focar na obtenção de razoável segurança tão-somente acerca da
adequabilidade dos pontos críticos da operacionalização do SCE e do FGE, pois já
incumbe à Seguradora a execução dos serviços e a adoção dos controles primários que
abranjam todo o fluxo operacional.
Todavia, com base na análise do Relatório de Gestão do Fundo referente ao exercício de
2011, da resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203282/002 e de processos de
concessão de seguro e garantia da União, por intermédio do SCE, ao amparo do FGE,
verificamos fragilidade nos controles relacionados a pontos críticos da
operacionalização do Seguro e do Fundo.
Antes do exame do cerne da questão, em referência à competência para implementação
de controles, destaca-se que, diante da variedade de agentes envolvidos na gestão do
Seguro e do Fundo, existe a necessidade de adoção de controles centralizados em um
único órgão para se alcançar razoável segurança de que os pontos críticos da
operacionalização estão sendo adequadamente realizados, sem prejuízo da utilização de
controles primários por cada um dos agentes envolvidos na gestão.
Nesse sentido, o Ministério da Fazenda, com base na análise conjunta dos normativos
que tratam de maneira geral e específica do Seguro e do Fundo – principalmente da
Constituição da República, Lei nº 6.704/1979, Lei nº 9.818/1999, Lei nº 11.281/2006 e
Decreto nº 3.937/2001 –, é o órgão responsável por concentrar os controles acerca dos
pontos críticos da operacionalização do SCE e do FGE, sendo tal competência delegada,
por intermédio da Portaria MF nº 286/2008, ao Secretário de Assuntos Internacionais,
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exceto no caso que incumbe ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que mesmo
assim contará com apoio técnico-administrativo da SAIN.
Já em atinência ao cerne dos controles, que devem percorrer os pontos críticos de todas
as três fases da operacionalização do SCE e do FGE – Gestão da Contratação, Gestão do
Sinistro e Gestão da Recuperação de Créditos –, empreendemos a análise apresentada a
seguir.
Gestão da Contratação
(i) O exportador ou beneficiário solicita por meio do site da SBCE a concessão de
seguro e garantia para operação de exportação, apresentando informações do contrato
comercial e do contrato de financiamento.
A adoção de controles acerca das solicitações de concessão de seguro e garantia faz-se
necessária diante do risco de a SBCE não encaminhar solicitações do exportador ou
beneficiário à SAIN, indeferindo-as, portanto, sem conhecimento da Secretaria, com
base em critérios fundados apenas na ótica privada, sem considerar aqueles da pública.
Mesmo porque, de acordo com o banco de dados contendo informações acerca da
operacionalização do SCE e do FGE, requerido por intermédio da SA nº
201203282/002, de 2009 a 2011, foram aprovadas, notificadas e concretizadas 192
operações de seguros e garantias, no valor aproximado de US$19,003 bilhões, enquanto
que, conforme Relatórios de Gestão do FGE, baseados em dados provenientes da
SBCE, para o mesmo período, foram indeferidas somente 8 solicitações de concessão de
seguro e garantia no montante de aproximadamente US$14,005 milhões, o que nos leva
a questionar a integralidade dos dados advindos da SBCE diante da baixa
representatividade dos indeferimentos.
Ressalta-se que a SBCE deve, de fato, utilizar na análise das referidas solicitações
critérios estritamente técnicos lastreados tão-somente na ótica de mercado. Isso,
entretanto, não autorizaria a Seguradora a não encaminhar à SAIN as solicitações que
entender que devam ser indeferidas, tendo em vista que a Secretaria ou o COFIG, a
depender da alçada, com base em critérios também estritamente técnicos, mas fundados
no interesse público, devidamente discriminados e registrados, pode posicionar-se pelo
deferimento dessas solicitações, mesmo que diante de um risco maior do que o
normalmente aceito.
A título de exemplo, por um lado, a análise da SBCE pode concluir pelo indeferimento
de uma solicitação de concessão de seguro e garantia para uma operação que envolva
micro, pequena ou média empresa ou país de destino inédito ou produto específico, por
implicar em risco acima do normalmente aceito, elevando a probabilidade de ocorrência
de sinistro, o que pode conduzir ao aumento das despesas financeiras do FGE. Por outro
lado, entretanto, a SAIN ou o COFIG pode decidir pelo deferimento dessa solicitação
para atender ao interesse público materializado na política exportadora brasileira, pois o
benefício econômico da operação em comento pode superar seu potencial custo
financeiro.
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É de fundamental importância frisar que a decisão da Secretaria ou do Comitê baseada
no interesse público deve fundar-se em critérios estritamente técnicos, devidamente
discriminados e registrados, sempre observando o impacto que a aprovação de
solicitação que envolva uma operação de risco maior do que o normal pode ter, de
maneira intertemporal, sobre os indicadores financeiros do FGE, para que não destoem
de patamares razoáveis.
Apesar do risco existente e da relevância do assunto, não identificamos para o período
anterior a 16 de fevereiro de 2012, data do início da vigência do atual Contrato de
Prestação de Serviços firmado entre a União – por intermédio da SAIN – e a SBCE,
controles sistemáticos exercidos pela Secretaria sobre as solicitações efetuadas pelo
exportador ou beneficiário à Seguradora.
Entretanto, o item 7, da Cláusula IV, da Seção III, do atual Contrato prevê
expressamente que a SBCE encaminhe à SAIN, mensalmente, relatório referente às
solicitações recebidas do exportador ou beneficiário, independentemente de as
operações já haverem sido analisadas pela Seguradora, o que já vem sendo cumprido.
A evolução observada, contudo, não se deve limitar a isso, fazendo-se necessário que a
SAIN, além de adotar procedimento para atestar a completude e a veracidade do
mencionado relatório, assuma postura ativa no sentido de selecionar para análise da
própria Secretaria ou do COFIG solicitações que envolvam operações que a ótica
privada recomenda o indeferimento, mas que possuem relevante interesse público
materializado na política brasileira de promoção da exportação.
(ii) A SBCE elabora relatório contendo, dentre outras informações, a análise de risco
da operação de exportação para qual foi solicitada a concessão de seguro e garantia, o
cálculo do prêmio com base no Modelo de Precificação da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE aprovado pelo Conselho de
Ministros da CAMEX e a recomendação da Seguradora acerca do deferimento ou
indeferimento da solicitação, e o encaminha à SAIN.
(iii) A SAIN ou o COFIG, a depender do valor da operação de exportação, com base no
relatório emitido pela SBCE, aprova (ou não) a solicitação de concessão de seguro e
garantia.
(iv) Caso aprovada, pela Secretaria ou pelo Comitê, o Secretário de Assuntos
Internacionais assina a Promessa de Garantia – PG.
A aplicação de controles sobre a análise de risco realizada pela Seguradora faz-se
necessária diante do risco de a mencionada análise não ser adequada, ou seja, não
compreender critérios estritamente técnicos, em quantidade e qualidade razoáveis,
levando ao posicionamento pelo deferimento de uma solicitação quando seria mais
apropriado recomendar o contrário e vice-versa.
Mesmo porque a referida análise e o respectivo posicionamento pelo deferimento ou
indeferimento irão auxiliar a SAIN ou o COFIG que, após inserção técnica da ótica do
interesse público, decidirá pela concessão (ou não) de seguro e garantia.
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No mesmo sentido, a utilização de controles sobre o cálculo do prêmio efetuado pela
SBCE revela-se essencial ante o risco de inadequabilidade do referido cálculo, isto é, de
não ser derivado do Modelo de Precificação da OCDE aprovado pelo Conselho de
Ministros da CAMEX, cobrando prêmios em taxa e valor diferentes daqueles
estipulados pelo Modelo.
Vale aqui ressaltar que não necessariamente o prêmio calculado pela SBCE equivalerá
àquele efetivamente cobrado do exportador ou beneficiário quando da concessão de
seguro e garantia, pois a Seguradora submeterá o cálculo à SAIN ou ao COFIG que,
com base em critérios rigorosamente técnicos fundados no interesse público, detalhados
e registrados, pode decidir pela cobrança de prêmio menor ou maior a depender dos
objetivos da política pública de promoção da exportação, sempre considerando os
impactos dessa decisão sobre os indicadores financeiros do FGE, bem como os limites
do direito e do comércio internacionais.
Avançando, os controles demandados para análise de risco e cálculo de prêmio também
se justificam pela monta de recursos financeiros envolvidos nas operações, efetivas e
potenciais, do SCE e do FGE. De fato, conforme mencionado anteriormente, sem contar
as futuras operações, os seguros e garantias do SCE, ao amparo do FGE, já abarcaram,
desde a criação do Fundo até 31/mar/2012, montante total de aproximadamente
US$31,771 bilhões em exportações, sendo US$10,074 bilhões em 2011 e US$5,640
bilhões em 2012 (até 31/mar).
Apesar do risco e da materialidade da questão, não identificamos, para o período
anterior a 16/fev/2012, sob a égide do antigo Contrato de Prestação de Serviços,
controles sistemáticos exercidos pela SAIN sobre a análise de risco e sobre o cálculo de
prêmio empreendidos pela SBCE.
O atual Contrato, todavia, prevê expressamente controle sistemático para avaliar a
completude dos relatórios encaminhados à SAIN pela Seguradora, abrangendo as
análises de risco e os cálculos de prêmio, conforme Ficha de Verificação de Relatório
de Operação integrante do Acordo de Nível de Serviço nº 07.
Não obstante essa positiva mudança verificada no âmbito formal da quantidade dos
critérios técnicos utilizados, os controles adotados pela SAIN devem evoluir para
também abarcar, de maneira direta, o mérito, isto é, a qualidade das análises de risco e
dos cálculos de prêmio com vistas a subsidiar adequadamente os trabalhos da própria
SAIN ou do COFIG, sem prejuízo de se atentar para inclusão de outros critérios
técnicos necessários ao aprimoramento do relatório da SBCE haja vista o caráter
dinâmico das operações.
Por fim, destaca-se que o controle, quantitativo e qualitativo, a ser exercido pela SAIN
sobre o relatório elaborado pela SBCE deve ser realizado previamente ao
encaminhamento para análise da própria SAIN ou do COFIG, visando a resguardar a
Secretaria ou o Comitê de razoável segurança para tomada de decisão.
(v) O exportador ou beneficiário notifica a SBCE da assinatura do contrato comercial
e do contrato de financiamento, bem como paga boleto de cobrança de prêmio emitido

Página 29 de 47

pela Seguradora com fulcro na PG assinada pelo Secretário de Assuntos
Internacionais.
(vi) O aludido Secretário, com base na notificação e no pagamento supracitados,
assina o Certificado de Garantia – CG.
O risco da entrada de recursos no caixa do FGE em valor inferior ao dos prêmios
cobrados, causando prejuízo ao erário, justifica a adoção de controles que envolvam
efetivo recolhimento desses prêmios.
Mesmo porque, desde que a criação do FGE até 31/mar/2012, foram cobrados prêmios
no montante total de cerca de US$1,026 bilhão, sendo US$353,951 milhões em 2011 e
US$6,095 milhões em 2012 (até 31/mar), valores estes que demandam mecanismos de
controle que verifiquem a devida entrada desses recursos em caixa.
Entretanto, não identificamos para o período anterior a 16/fev/2012, data do atual
Contrato de Prestação de Serviços, controles sistemáticos exercidos pela SAIN acerca
do recolhimento de prêmios.
O atual Contrato, todavia, prevê expressamente o encaminhamento da SBCE à SAIN
dos comprovantes de recolhimento de prêmio de cada concessão de seguro e garantia
concretizada, de acordo com o item 14, da Cláusula IV, da Seção III.
O controle a ser exercido pela SAIN, contudo, não se deve limitar a isso, devendo a
Secretaria também verificar a efetiva entrada de recursos financeiros no caixa do FGE
derivados de prêmios recolhidos por meio de consulta ao Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.
Por fim, destaca-se que a SAIN não se pode olvidar de conferir se as condições da PG
equivalem àquelas do CG a ser assinado pelo mencionado Secretário, evitando que
algum erro material comprometa todo o processo de concessão de seguro e garantia.
Gestão do Sinistro
(i) O exportador ou beneficiário comunica à SBCE a ocorrência do inadimplemento
por meio da Declaração de Ameaça de Sinistro – DAS. A Seguradora, por sua vez,
adota ações junto ao devedor para regularização do pagamento, sobrevindo a
caracterização do sinistro no caso de insucesso. O exportador ou beneficiário, então,
encaminha à Seguradora a Declaração de Sinistro/Pedido de Indenização – DS/PI.
(ii) A SBCE elabora relatório de sinistro com a recomendação acerca do deferimento
ou indeferimento do pagamento da indenização e o encaminha à SAIN juntamente com
os documentos apresentados pelo exportador ou beneficiário.
(iii) A SAIN ou o COFIG, a depender do valor da cobertura do sinistro, com base nos
documentos do exportador ou beneficiário e no relatório da Seguradora, aprova (ou
não) o pagamento da indenização.
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(iv) Caso aprovado, pela Secretaria ou pelo Comitê, o Secretário de Assuntos
Internacionais autoriza o pagamento.
A adoção de controles que comprovem a efetiva ocorrência de sinistros declarados é
justificada diante do risco de pagamento equivocado de indenização derivado de sinistro
declarado, mas não ocorrido, em parte ou no todo, causando prejuízo ao erário.
Ainda mais porque, sem contar as futuras operações do SCE e do FGE, a exposição do
Fundo a sinistros, em 31/mar/0212, conforme Relatório de Desempenho Mensal
elaborado pela SBCE, alcançou o patamar de cerca de US$25,030 bilhões.
Apesar disso, não identificamos, sob a vigência do antigo Contrato de Prestação de
Serviços, controles sistemáticos exercidos pela SAIN para comprovar a efetiva
ocorrência, parcial ou total, de sinistro declarado.
O atual Contrato, entretanto, prevê expressamente a utilização de controles para atestar
a completude do relatório de sinistro elaborado pela SBCE, conforme Ficha de
Verificação de Parecer de Sinistro integrante do Acordo de Nível de Serviço nº 08.
Não obstante essa evolução observada nos controles formais acerca da quantidade dos
critérios técnicos utilizados no relatório emitido pela Seguradora, a SAIN precisa
empreender controles que atestem a suficiência e a veracidade dos documentos
apresentados pelo exportador ou beneficiário e o mérito, isto é, a qualidade do relatório
elaborado pela Seguradora, com vistas a concluir, com razoável segurança, pela efetiva
ocorrência de sinistros declarados, sem prejuízo de se atentar para inclusão de outros
critérios técnicos necessários ao aprimoramento do relatório da SBCE.
Por fim, destaca-se que os controles a serem exercidos pela SAIN sobre a suficiência e a
veracidade da documentação do exportador ou beneficiário e sobre os aspectos
quantitativos e qualitativos do relatório da SBCE devem ser realizados previamente ao
encaminhamento para análise da própria SAIN ou do COFIG, visando a resguardar a
Secretaria ou o Comitê de razoável segurança para tomada de decisão.
(v) O BNDES, com base na autorização dada pelo Secretário de Assuntos
Internacionais e na respectiva solicitação de pagamento de indenização efetuada pela
SBCE, paga a indenização ao exportador ou beneficiário.
O risco decorrente da saída de recursos do caixa do FGE em montante superior ao das
indenizações autorizadas, causando prejuízo aos cofres públicos, enseja a adoção de
controles internos que envolvam o devido pagamento dessas indenizações.
Sem contar os potenciais pagamentos, desde a criação do Fundo até 31/mar/2012, foram
pagas indenizações em torno de US$36,417 milhões, valor que torna necessária a
adoção de controles para atestar a devida saída do caixa.
Apesar disso, não identificamos, para o período anterior a 16/fev/2012, controles
sistemáticos utilizados pela SAIN para obter razoável segurança acerca do devido
pagamento de indenizações.
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Contudo, o atual Contrato de Prestação de Serviços estabelece de forma expressa o
envio pela SBCE à SAIN de cópia do comprovante de pagamento de cada indenização
devida ao exportador ou beneficiário, de acordo com o item 22, da Cláusula IV, da
Seção III.
Ressalta-se, mais uma vez, que o controle exercido pela Secretaria deve ainda abarcar
rotinas que compreendam consultas periódicas no SIAFI para atestar a regularidade da
saída de recursos do caixa do FGE derivada do pagamento de indenizações.
Gestão da Recuperação de Créditos
(i) A SBCE executa procedimento de cobrança extrajudicial e judicial, conforme o
caso, no exterior, de créditos decorrentes de indenizações pagas.
A adoção de controles concernentes às cobranças extrajudiciais e judiciais, no exterior,
de créditos decorrentes de indenizações pagas faz-se necessária diante do risco de
prescrição desses créditos – agravado pela possibilidade de as mencionadas cobranças
demandarem longo período para serem concluídas –, podendo causar prejuízo ao erário.
Dos US$36,417 milhões pagos em indenizações, conforme mencionado anteriormente,
ainda estão pendentes de recuperação US$27,209 milhões, decorrentes de sinistros
avisados desde 1999, justificando, juntamente com os potenciais créditos a serem
recuperados, a adoção de controle sobre as referidas cobranças.
A despeito disso, não identificamos, sob a égide do antigo Contrato, que vigorou antes
de 16/fev/2012, controles sistemáticos exercidos sobre as cobranças extrajudiciais e
judiciais realizadas pela SBCE.
O atual Contrato, todavia, estatui expressamente que a Seguradora encaminhe à SAIN,
mensalmente, parecer sobre os relatórios mensais apresentados pelos advogados,
contratados pela Seguradora ou pela Secretaria, referentes à situação das referidas
cobranças, conforme o item 36, da Cláusula IV, da Seção III.
Não obstante a evolução observada, a SAIN deve adotar postura ativa no sentido de
monitorar as cobranças com vistas a se assegurar de que os atos essenciais ao regular
desenvolvimento dos processos sejam oportunamente realizados, impedindo a
ocorrência de prescrição.
(ii) O devedor paga os créditos devidos em decorrência de indenizações, com base em
decisão derivada dos processos de cobranças extrajudiciais e judiciais, conforme o
caso.
A utilização de controles acerca do efetivo recolhimento dos créditos devidos é
justificada pelo risco da entrada de recursos em valor inferior ao devido, causando
prejuízo aos cofres públicos.
Até 31/mar/2012, foram recuperados créditos decorrentes das indenizações pagas no
montante total de aproximadamente US$9,208 milhões, sendo necessário o controle de
entrada desses recursos.
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A despeito disso, não foram identificados controles sistemáticos adotados pela SAIN
para atestar a regularidade do recolhimento dos créditos devidos.
Portanto, faz-se necessário que a SAIN demande da SBCE os comprovantes de
recolhimento dos créditos devidos, bem como adote rotinas envolvendo consultas
periódicas no SIAFI para avaliar o efetivo recolhimento desses créditos.
Diante do exposto, observa-se que existem fragilidades em pontos críticos da
operacionalização do SCE e do FGE que devem ser superadas com vistas a minimizar o
risco de comprometimento da consecução do interesse público.
A superação dessas fragilidades é justificada não só porque empresa privada executa
serviços relacionados a instrumentos públicos, mas também por causa da materialidade
e relevância, efetiva e potencial, desses instrumentos.
Para superá-las, os controles devem ser aprimorados de maneira a abarcar não apenas
aspectos formais (quantitativos) – sendo, nestes aspectos, merecedora de destaque a
positiva mudança observada com o advento do atual Contrato de Prestação de Serviços
–, mas também incidir sobre o mérito (qualitativo) dos pontos críticos do fluxo
operacional.
Ressalva-se que os referidos controles devem ter caráter de supervisão, com foco na
obtenção de razoável segurança tão-somente acerca da adequabilidade dos pontos
críticos da operacionalização do SCE e do FGE, pois já cabe à Seguradora a execução
dos serviços e a adoção dos controles primários que abranjam todo o fluxo operacional.
Por fim, impende destacar que, para aprimorá-los, é imprescindível que a SAIN, agente
responsável pela concentração desses controles, seja munida de pessoal, em quantidade
e qualidade suficientes, o que não ocorre atualmente, sob pena de comprometimento do
interesse público.
Causa:
Fragilidade dos controles exercidos pela SAIN em pontos críticos da operacionalização
do SCE e do FGE, com vistas a minimizar o risco de comprometimento da consecução
do interesse público.
Manifestação da Unidade Examinada:
Instada a se manifestar, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201203282/005,
10/07/2012, acerca da constatação desta Controladoria-Geral sobre a necessidade
aprimoramento pela SAIN dos controles em pontos críticos da operacionalização
SCE e do FGE, a Secretaria de Assuntos Internacionais informou, por intermédio
Ofício nº 344/2012/SAIN/MF, de 17/07/2012, que:

de
de
do
do

“CONSTATAÇÃO 2
Recomendação da CGU: ‘Necessidade de aprimoramento pela SAIN dos
controles em pontos críticos da operacionalização do SCE e do FGE, com
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vistas a minimizar o risco de comprometimento da consecução do interesse
público.’
Gestão da Contratação
‘(i) O exportador ou beneficiário solicita por meio do site da SBCE a
concessão de seguro e garantia para operação de exportação, apresentando
informações do contrato comercial e do contrato de financiamento.’
Esclarecimentos da SAIN: O exportador, quando deseja obter seguro de crédito
à exportação, ao amparo do FGE, preenche no site da SBCE o cadastro da
operação. De posse desse cadastro, a Seguradora solicita análise cadastral do
importador na rede de informações à qual é associada, para verificar se o
mesmo já possui histórico de inadimplemento ou sinistro. Solicita, também, os
3 últimos balanços auditados, plano de negócios para 5 anos, estatutos sociais,
além de questionários sobre os aspectos operacionais da exportação, questões
contábeis e financeiras do importador e sobre aspectos jurídicos, conforme a
complexidade da operação. No caso de operações que têm um banco como
beneficiário, a Seguradora solicita, ainda, o contrato de financiamento da
operação.
Ao mesmo tempo, é solicitada à área responsável da empresa, análise do risco
do país do importador, com o objetivo de verificar como o ambiente políticolegal do país de destino interfere na exportação. Após a verificação de todas as
informações, o risco da operação (Credit Score) é calculado e classificado em
uma escala de ‘A’ (melhor classificação) a ‘E’ (pior classificação). Caso o
importador seja classificado com risco ‘E’, a Seguradora recomendará o
indeferimento da operação.
Após todo esse procedimento operacional realizado pela Seguradora, que tem o
objetivo de compilar as informações relativas à operação de exportação
apresentada pela empresa, algumas solicitações de concessão de garantia de
seguro de crédito à exportação não são encaminhadas para avaliação desta
SAIN ou do COFIG, em virtude de que não chegam a completar seu ciclo de
análise.
Tais solicitações se enquadram em duas categorias: ‘Desistência’ ou ‘Em
Análise’. A classificação ‘Desistência’ é dada aos casos em que uma das partes
da transação comercial desiste da operação após o envio das informações à
SBCE. As operações com status ‘Em Análise’ são aquelas que ainda carecem
de informações para terem seu processo concluído e encaminhado a esta
Secretaria, ou ao COFIG, conforme alçada de competência. No segundo caso, a
Seguradora faz uma triagem a cada 3 meses para avaliar junto ao exportador se
haverá desistência da solicitação, ou se há interesse em continuar o processo.
Conforme o exposto acima, não há possibilidade de a Seguradora não
encaminhar alguma operação para avaliação desta SAIN ou do COFIG, pois as
operações que completam seu ciclo de análise pela SBCE sempre são enviadas.
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Dessa forma, não há que se falar em risco de a Seguradora indeferir
determinada operação sem o conhecimento da SAIN.
Isso posto, registramos a concordância desta Secretaria com o posicionamento
dessa CGU no que se refere ao controle da entrada de operações no sistema de
garantias públicas da Seguradora. No atual Contrato de Prestação de Serviços
foi incluído o item 7, na Cláusula Quarta da Seção III, que impõe à contratada
o envio à SAIN de relatório com as principais informações acerca das
solicitações de seguro de crédito à exportação, ao amparo do FGE.
Destaque-se que, apesar de no contrato antigo não constar, expressamente, a
necessidade de a Seguradora prestar tais informações periodicamente, a SAIN
ou o COFIG poderiam solicitá-las sempre que julgassem necessário.
‘(ii) A SBCE elabora relatório contendo, dentre outras informações, a
análise de risco da operação de exportação para qual foi solicitada a
concessão de seguro e garantia, o cálculo do prêmio com base no Modelo de
Precificação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico - OCDE aprovado pelo Conselho de Ministros da CAMEX e a
recomendação da Seguradora acerca do deferimento ou indeferimento da
solicitação, e o encaminhamento à SAIN.
(iii) A SAIN ou o COFIG, a depender do valor da operação de exportação,
com base no relatório emitido pela SBCE, aprova (ou não) a solicitação de
concessão de seguro e garantia.
(iv) Caso aprovada, pela Secretaria ou pelo Comitê, o Secretário de
Assuntos Internacionais assina a Promessa de Garantia - PG.’
Informamos que a metodologia de cálculo de prêmio de seguro de crédito à
exportação adotada pela SBCE foi objeto de aprovação pelo Conselho de
Ministros da CAMEX, tendo sido utilizadas como referência as regras da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico -OCDE, que
são avalizadas pelo acordo de subsídios da Organização Mundial do Comércio
- OMC, além de levar em consideração as políticas públicas de promoção das
exportações. Dessa forma, não é correto afirmar que a SAIN ou o COFIG
poderiam alterar um prêmio inicialmente indicado pela Seguradora, pois os
critérios de precificação são claros e objetivos, permitindo transparência.
No caso de operações de interesse estratégico para a União, fatores políticos
são levados em consideração na forma de precificação do Seguro de Crédito à
Exportação, conforme definição da CAMEX, no que se refere à utilização de
mitigadores de risco. Pode-se citar, por exemplo, a estratégia política de
ampliação das exportações para países da América Latina. Nesse caso, a
CAMEX definiu que países que fazem parte do Convênio de Pagamentos e
Créditos Recíprocos - CCR, mecanismo criado no âmbito da Associação
Latino-Americana de Integração - ALADI, terão sua classificação de risco
reduzida à melhor classificação quando cursarem suas operações no CCR.
Assim, quando a SBCE analisa pedidos de exportações para países membros da
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ALADI, cujos pagamentos serão cursados no CCR, a metodologia de cálculo
da precificação já considera o interesse político do Brasil em fomentar as
exportações para esses países, reduzindo consideravelmente o nível de risco de
países estrategicamente parceiros.
Registre-se que a redução do prêmio para operações com curso no CCR
somente foi possível pelo fato de que, nas últimas décadas, tal mecanismo teve
histórico de inadimplência zero.
No que concerne à orientação da CGU no sentido de que esta SAIN verifique
os valores dos prêmios de seguro calculados pela empresa contratada, tendo em
vista que a metodologia de cálculo é definida na Nota Técnica Atuarial
aprovada pela CAMEX, entendemos ser possível o acompanhamento dos
cálculos por amostragem.
‘(v) O exportador ou beneficiário notifica a SBCE da assinatura do contrato
comercial e do contrato de financiamento, bem como paga boleto de cobrança
de prêmio emitido pela Seguradora com fulcro na PG assinada pelo
Secretário de Assuntos Internacionais.
(vi) O aludido Secretário, com base na notificação e no pagamento
supracitado, assina o Certificado de Garantia - CG.’
Esta Secretaria concorda com a recomendação dessa CGU no sentido de que é
necessário o controle da entrada dos recursos no caixa do Tesouro Nacional
referentes ao pagamento dos prêmios. Dessa forma, além de estar incluída no
atual Contrato de Prestação de Serviços a obrigação de encaminhamento a esta
Secretaria da cópia dos comprovantes de recolhimento do prêmio, esta SAIN
acata a orientação dessa Controladoria no sentido de consultar periodicamente
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI
a entrada dos recursos financeiros na conta do Fundo.
Importante destacar que é rotina desta Secretaria a verificação das condições
aprovadas pelo COFIG e constantes nas Promessas de Garantia antes da
emissão de um Certificado de Garantia, a fim de evitar erros materiais que
comprometam o processo de garantia de crédito à exportação, conforme
apontado por essa CGU.
Por outro lado, registramos que, ao contrário dos procedimentos operacionais
descritos por essa CGU nos itens ‘v’ e ‘vi’ acima, o pagamento da Guia de
Recolhimento da União relativa ao prêmio da operação ocorre apenas após a
emissão do Certificado de Garantia pela SAIN.
Gestão do Sinistro
‘(i) O exportador ou beneficiário comunica à SBCE a ocorrência do
inadimplemento por meio da Declaração de Ameaça de Sinistro - DAS. A
Seguradora, por sua vez, adota as ações junto ao devedor para regularização
do pagamento, sobrevindo a caracterização do sinistro no caso de insucesso.
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O exportador ou beneficiário, então, encaminha à Seguradora a Declaração
de Sinistro/Pedido de Indenização - DS/PI.
(ii) A SBCE elabora relatório de sinistro com a recomendação acerca do
deferimento ou indeferimento do pagamento da indenização e o encaminha à
SAIN juntamente com os documentos apresentados pelo exportador ou
beneficiário.
(iii) A SAIN ou o COFIG, a depender do valor da cobertura do sinistro, com
base nos documentos do exportador ou beneficiário e no relatório da
Seguradora, aprova (ou não) o pagamento da indenização.
(iv) Caso aprovado, pela Secretaria ou pelo Comitê, o Secretário de
Assuntos Internacionais autoriza o pagamento.
(v) O BNDES, com base na autorização dada pelo Secretário de Assuntos
Internacionais e na respectiva solicitação de pagamento de indenização
efetuada pela SBCE, paga a indenização ao exportador ou beneficiário.’
Registre-se que, no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços firmado, em
16.02.2007, entre a União, por intermédio da SAIN, e a SBCE, o controle das
operações sinistradas ou com ameaça de sinistro era realizado pela SAIN e pelo
COFIG, que recebiam trimestralmente relatório de sinistralidade da
Seguradora, informando sobre as operações sinistradas e aquelas cujo sinistro
não ficou caracterizado, conforme disposto no item 13 da Cláusula Segunda da
Seção II do referido contrato.
Adicionalmente, o novo contrato, firmado em 16.02.2012, permanece com esse
mecanismo de controle, além de incluir novas formas de acompanhamento das
operações sinistradas, como a Ficha de Verificação do Parecer de Sinistro e o
parecer mensal sobre os relatórios dos advogados contratados nos processos de
cobrança judicial e extrajudicial.
Importante ressaltar que a verificação da documentação relativa ao sinistro é
analisada pela área jurídica da SBCE antes de ser encaminhada à SAIN. Esta
Secretaria, por sua vez, encaminha o processo para análise da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional - PGFN sempre que entende necessária a emissão
de parecer jurídico para a deliberação sobre o pagamento, ou não, da
indenização.
Em seguida, no caso de conclusão pelo pagamento da indenização, a
documentação referente ao processo de sinistro é encaminhada ao BNDES,
que, antes de efetuar o pagamento, realiza nova conferência de documentação,
reduzindo, desta forma, o risco de pagamentos indevidos.
Conforme recomendado por essa Controladoria, compartilhamos do
entendimento de que se faz necessário o controle sistemático acerca do devido
pagamento, incluindo rotinas que compreendam consultas periódicas no SIAFI
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para atestar a regularidade da saída de recursos do caixa do Tesouro Nacional,
referentes aos pagamentos de indenizações no âmbito do FGE.
Gestão da Recuperação de Créditos
‘(i) A SBCE executa procedimento de cobrança extrajudicial e judicial,
conforme o caso, no exterior, de créditos decorrentes de indenizações pagas.’
Conforme observado por essa CGU, o atual contrato, no item 36 da Cláusula
Quarta da Seção III, estipula que a Seguradora encaminhe a esta Secretaria
pareceres sobre os relatórios mensais apresentados pelos advogados,
contratados pela Seguradora ou pela SAIN, referentes à situação das cobranças
judiciais e extrajudiciais de créditos, no exterior, decorrentes de indenizações
pagas, no âmbito do SCE, com recursos do FGE.
Registramos nossa concordância com a orientação dessa Equipe de Auditoria
no sentido de que esta Secretaria adote postura ativa ao monitorar as referidas
cobranças, com vistas a assegurar que os atos essenciais, ao regular
desenvolvimento dos processos, sejam oportunamente realizados, impedindo a
ocorrência de prescrição.
‘(ii) O devedor paga os créditos devidos em decorrência de indenizações,
com base em decisão derivada dos processos de cobranças extrajudiciais e
judiciais, conforme o caso.’
A esse respeito, cumpre informar que acatamos a recomendação dessa CGU no
sentido de que esta SAIN demande da empresa contratada os comprovantes de
recolhimento dos créditos devidos, bem como adote rotinas envolvendo
consultas periódicas no SIAFI para avaliação do efetivo recolhimento dos
créditos devidos.
Pelo exposto, entendemos que a superação das fragilidades apontadas por essa
Equipe de Auditoria, no que concerne à gestão do SCE, ao amparo do FGE, é
importante para minimizar os possíveis riscos de comprometimento da
consecução do interesse público.
Dessa forma, tendo em vista que cumpre à SBCE a execução dos serviços e a
adoção dos controles primários que abrangem todo o fluxo operacional do SCE
e do FGE, compartilhamos do entendimento dessa CGU no sentido de que esta
SAIN deva aperfeiçoar os controles de caráter de supervisão dos referidos
processos operacionais.
Finalmente, conforme oportunamente destacado por essa Controladoria no
documento anexo à referida Solicitação de Auditoria no 201203282/005, de
10.07.2012, é de fato imprescindível que esta SAIN, na condição de agente
responsável pela concentração dos controles de gestão do SCE e do FGE, seja
munida de pessoal, em quantidade e qualidade suficientes para o
aprimoramento desses controles, sob pena de comprometimento do interesse
público.”
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A Secretaria de Assuntos Internacionais – SAIN após o encaminhamento do Relatório
Preliminar, apresentou, por meio do Ofício n.º 353/2012/SAIN/MF, as seguintes
considerações:
“......
9.
A relação entre esta Secretaria de Assuntos Internacionais e o
Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações - COFIG poderia ser
esclarecida, no sentido de que os membros do Comitê recebem, 5 (cinco) dias
úteis antes de cada reunião do COFIG, os relatórios de análise de risco
elaborados pela Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação S.A. - SBCE,
cabendo, portanto, àqueles membros, se posicionarem, em cada reunião do
Colegiado, em relação aos riscos a serem assumidos pela União na concessão
de garantia de cobertura, por intermédio do SCE, ao amparo do FGE, para cada
operação de crédito à exportação submetida ao COFIG.
10.
Registre-se que o GAT - Grupo de Assessoramento Técnico do
COFIG, composto por representantes técnicos dos membros do Comitê, se
reúne 2 (dois) dias úteis antes de cada reunião do COFIG para avaliação das
operações de SCE, ao amparo do FGE, constantes da pauta das reuniões.
Naquelas oportunidades, esta SAIN, na condição de mandatária da União para
o SCE, bem como de Secretaria-Executiva do COFIG, se manifesta sobre todas
as operações listadas na pauta, incluindo aquelas relativas ao seguro de crédito
à exportação.
11.
O controle sobre a análise de risco realizada pela SBCE foi
disciplinado pelo novo Contrato de Prestação de Serviços, firmado com aquela
Seguradora, em 16.02.2012, com a implantação dos Acordos de Nível de
Serviços que afetam, inclusive, a remuneração a ser recebida por aquela
empresa. Esse controle está baseado nos referidos Acordos, que dizem respeito
tanto aos tópicos a serem percorridos pela Seguradora, no curso de sua análise
de riscos, como em relação aos resultados obtidos, que, medidos pelo índice de
sinistralidade, poderão resultar em desconto nos pagamentos devidos pela
prestação de serviços.
12.
Dessa forma, a análise do mérito, ou seja, do conteúdo do
relatório de análise de risco produzido pela Seguradora, é feita por intermédio
dos Acordos de Nível de Serviços previstos no citado Contrato, que se referem
aos Índices de Sinistralidade. Nesse contexto, a obtenção de índices inferiores a
1 (um), indicativa de que as indenizações pagas superaram os prêmios e
recuperações de crédito realizadas em determinado período, poderá implicar na
redução da remuneração devida à SBCE, caso as justificativas apresentadas por
aquela empresa não sejam suficientes, no entendimento desta SAIN, para
demonstrar que a verificação de sinistro não tenha sido decorrente de uma falha
na análise de risco promovida pela Seguradora.
13.
Registramos, ainda, que esta Secretaria de Assuntos
Internacionais, no cumprimento de suas funções administrativas, encaminha ao
Sr. Secretário de Assuntos Internacionais, ou a Sra. Procuradora-Geral da
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Fazenda Nacional, pareceres sobre o histórico e as características das
operações de crédito à exportação a serem objeto de garantia de cobertura da
União, bem como sobre aspectos da análise de risco promovida pela SBCE.
Dessa forma, na hipótese de uma precificação de risco discrepante, esta
Secretaria solicita informações adicionais à Seguradora, por intermédio de
mensagem eletrônica, para que apresente informações adicionais sobre os
parâmetros adotados para o cálculo do prêmio de seguro.
14.
O controle sobre as receitas decorrentes do recolhimento de
prêmio, por sua vez, seria exercido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, como gestor financeiro do FGE. A propósito,
instado a colaborar na elaboração do Edital de Licitação referente ao atual
Contrato de Prestação de Serviços, a área do BNDES responsável pela
contabilidade do FGE sugeriu a inclusão da atribuição, que já era cumprida
pela SBCE, de fornecer ao gestor do Fundo, mensalmente, até o segundo dia
útil do mês subsequente ao de referência, o saldo de prêmios emitidos a
receber, relacionados às parcelas vincendas de prêmios de seguros emitidos
(item 25, Cláusula Quarta do Contrato).
15.
A confirmação das condições apresentadas ao COFIG, para a
concessão de garantia de cobertura da União, ocorre mediante o recebimento
da Notificação de Assinatura do Contrato de Financiamento, nas operações de
crédito à exportação realizadas na modalidade Buyer’s Credit, ou, do Contrato
Comercial, nas operações realizadas na modalidade Supplier’s Credit. Cumpre
destacar que os modelos de Notificação possuem um campo específico para
informação das diferenças entre a Promessa e o Certificado de Garantia
decorrentes de ajustes que possam ocorrer no momento da concretização de
uma operação comercial. Oportuno registrar que os referidos modelos de
Notificação foram aprovados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN.
16.
O procedimento adotado para o pagamento de indenização
porventura devida, no âmbito do SCE, concedido ao amparo do FGE, foi
submetido ao exame da PGFN, que, por intermédio do Parecer PGFN no
481/2007, de 12.03.2007, confirmou quais os documentos a serem examinados
por esta Secretaria, para autorizar o pagamento de indenização devida. Dessa
forma, s.m.j, somente na hipótese de fraude do exportador, ou do agente
financeiro beneficiário da garantia da União, poderia ocorrer um evento em que
a União efetuasse o pagamento da indenização sem a ocorrência do respectivo
sinistro, uma vez que as condições para o pagamento da indenização se
encontram definidas nas Condições Gerais do Certificado de Garantia de
Seguro de Crédito à Exportação, conforme atestado pela PGFN. Assim, caso se
constate algum tipo de fraude, cumpre à União exigir a devolução do
pagamento efetuado ou, ainda, regressar contra o exportador ou agente
financeiro que teria dado causa a esse ilícito.
17.
Vale registrar que, para o pagamento de indenização pela União,
em razão de garantia prestada por intermédio do SCE, já era exigido da SBCE
uma manifestação conclusiva do mérito da solicitação apresentada pelo
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exportador ou beneficiário do seguro. Com o advento do novo Contrato,
buscou-se regular os tópicos a serem relatados pela Seguradora, de forma a
destacar o cumprimento das condições estabelecidas nas Condições Gerais do
Certificado de Garantia.
18.
Registramos que, atualmente, a Coordenação-Geral de Seguro de
Crédito à Exportação - COSEC conta com apenas 3 (três) servidores para
conduzir todas as atividades daquela Coordenação-Geral (no final de 2011, a
dotação era de 5 (cinco) funcionários), ressaltando que o número de
funcionários da COSEC é insuficiente até mesmo para o desempenho de suas
atividades atuais.
19.
Por fim, confirmamos a anuência desta Secretaria com a
recomendação dessa Controladoria-Geral de: “1) Aprimorar os controles sobre:
i) as solicitações de concessão de seguro e garantia feitas pelo exportador ou
beneficiário à SBCE; ii) as análises de risco e os cálculos de prêmio realizados
pela SBCE; iii) a entrada no caixa do FGE dos recursos decorrentes de prêmios
cobrados pela SBCE; iv) a efetiva ocorrência de sinistros declarados pelo
exportador ou beneficiário à SBCE; v) a saída do caixa do FGE dos recursos
oriundos dos pagamentos de indenizações solicitados pela SBCE ao BNDES;
vi) as cobranças extrajudiciais e judiciais, no exterior, executadas pela SBCE;
vii) a entrada em caixa dos recursos derivados dos créditos devidos decorrentes
de indenizações pagas; e viii) outros pontos críticos a serem identificados pela
SAIN com base no mapeamento de toda a operacionalização do SCE,
concedido ao amparo do FGE, na qualidade de agente responsável pela
concentração dos controles do Seguro e do Fundo; e 2) Elaborar manual acerca
dos controles da operacionalização do SCE e do FGE, dispondo sobre os
princípios, as regras e as rotinas por alçada adotados pela Unidade para
controlar o fluxo operacional do Seguro e do Fundo.”
20.
No que se refere à recomendação dessa CGU de “providenciar a
adequação do quadro de pessoal da Coordenação-Geral de Seguro de Crédito à
Exportação - COSEC da SAIN, envolvendo quantidade e qualidade suficientes,
bem como capacitar o referido quadro com o objetivo de especializá-lo em
operações de seguros e garantias à exportação, visando a tornar efetivo o
controle meritório a ser exercido sobre a execução dos serviços prestados pela
SBCE”, lembramos a essa Controladoria-Geral que tal providência foge à
esfera de competência desta Secretaria, não obstante estarmos sempre fazendo
gestões junto ao Gabinete do Ministro da Fazenda, no sentido de sensibilizar os
órgãos competentes quanto à necessidade de elevação do quadro de
funcionários desta SAIN.
......”
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Análise do Controle Interno:
Esta Controladoria constatou a necessidade de aprimoramento pela SAIN dos controles
em pontos críticos da operacionalização do SCE e do FGE, com vistas a minimizar o
risco de comprometimento da consecução do interesse público.
Verifica-se, com base na supracitada manifestação da SAIN, que a Unidade corrobora o
posicionamento da CGU quanto ao cerne da constatação, trazendo, entretanto, algumas
ressalvas relacionadas a pontos específicos.
Em referência ao bojo da constatação, a SAIN, em conformidade com os apontamentos
desta CGU, afirma:
“Pelo exposto, entendemos que a superação das fragilidades apontadas por essa
Equipe de Auditoria, no que concerne à gestão do SCE, ao amparo do FGE, é
importante para minimizar os possíveis riscos de comprometimento da
consecução do interesse público.
Dessa forma, tendo em vista que cumpre à SBCE a execução dos serviços e a
adoção dos controles primários que abrangem todo o fluxo operacional do SCE
e do FGE, compartilhamos do entendimento dessa CGU no sentido de que esta
SAIN deva aperfeiçoar os controles de caráter de supervisão dos referidos
processos operacionais.”
Já em atinência às ressalvas da SAIN relacionadas a pontos específicos do ponto de
constatação em comento, todas referentes ao âmbito da Gestão da Contratação,
empreendemos a análise apresentada a seguir.
Ressalva 1: a SAIN afirma que não há risco de a SBCE indeferir solicitações de
concessão de seguro e garantia sem conhecimento da Secretaria, de acordo com o
transcrito a seguir.
“Conforme exposto acima, não há possibilidade de a Seguradora não
encaminhar alguma operação para avaliação desta SAIN ou do COFIG, pois as
operações que completam seu ciclo de análise pela SBCE sempre são enviadas.
Dessa forma, não há que se falar em risco de a Seguradora indeferir
determinada operação sem o conhecimento da SAIN.”
Entretanto, mesmo alegando a inexistência do mencionado risco, a SAIN concorda com
o posicionamento desta Controladoria sobre a necessidade de adoção de controles
acerca das solicitações de concessão de seguro e garantia feitas à SBCE pelo exportador
ou beneficiário.
“Isso posto, registramos a concordância desta Secretaria com o posicionamento
dessa CGU no que se refere ao controle da entrada de operações no sistema de
garantias públicas da Seguradora. No atual Contrato de Prestação de Serviços
foi incluído o item 7, na Cláusula Quarta da Seção III, que impõe à contratada
o envio à SAIN de relatório com as principais informações acerca das
solicitações de seguro de crédito à exportação, ao amparo do FGE.”
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Com base nisso, primeiramente, reitera-se que existe o risco de a SBCE não encaminhar
solicitações do exportador ou beneficiário à SAIN, indeferindo-as, portanto, sem
conhecimento da Secretaria, tendo em vista o natural conflito de interesses inerente às
naturezas jurídicas privada e pública, somente podendo a Unidade afirmar que “as
operações que completam seu ciclo de análise pela SBCE sempre são enviadas” no caso
de adoção de controles para tanto, o que já vem sendo implementado com base no atual
Contrato de Prestação de Serviços.
Vale ressaltar que mesmo com o advento do atual Contrato, os controles da SAIN
devem ser aprimorados no sentido de atestar a completude e a veracidade do relatório da
SBCE referente às solicitações recebidas do exportador ou beneficiário, o que seria
cumprido se a Secretaria tivesse acesso direto primário ao sistema da SBCE responsável
por receber os dados brutos das referidas solicitações.
Por fim, a SAIN não deve ter acesso somente às solicitações de concessão de seguro e
garantia que completam o ciclo de análise da SBCE, mas sim a todas as solicitações
recebidas pela Seguradora, o que já vem sendo cobrado pela Secretaria no atual
Contrato, ao prever o encaminhamento pela SBCE de relatório referente às solicitações
recebidas independentemente de as operações já haverem sido analisadas pela
Seguradora.
Isso se faz necessário para que a SAIN assuma postura ativa no sentido de selecionar
para análise da própria Secretaria ou do COFIG solicitações que envolvam operações
enquadradas nas categorias ‘desistência’, ‘em análise’ ou ‘indeferimento’, mas que
possuem relevante interesse público, cujo custo-benefício econômico – e não apenas
financeiro –, devidamente discriminado e registrado, justifique o empreendimento de
esforços para suprir lacunas existentes nas referidas operações.
Ressalva 2: a Secretaria de Assuntos Internacionais apresenta aparente discordância em
relação a ponto específico do posicionamento desta CGU relacionado à cobrança de
prêmios.
“(...) Dessa forma, não é correto afirmar que a SAIN ou o COFIG poderiam
alterar um prêmio inicialmente indicado pela Seguradora, pois os critérios de
precificação são claros e objetivos, permitindo transparência.”
Todavia, a Secretaria também afirma:
“No caso de operações de interesse estratégico para a União, fatores políticos
são levados em consideração na forma de precificação do Seguro de Crédito à
Exportação, conforme definição da CAMEX, no que se refere à utilização de
mitigadores de risco. (...)”
A partir disso, primeiramente, ressalta-se que a questão fundamental acerca desse tema
se refere à necessidade de adoção de controles sistemáticos, quantitativos e qualitativos,
sobre as análises de risco e os cálculos de prêmio efetuados pela SBCE, a serem
exercidos pela SAIN previamente ao encaminhamento para análise da própria SAIN ou
do COFIG, visando a resguardar a Secretaria ou o Comitê de razoável segurança para
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tomada de decisão, sobre a qual a Unidade já concordou com o posicionamento desta
Controladoria.
Importa aqui destacar que os controles a serem empreendidos pela Secretaria devem
incidir sobre os critérios, efetivos e potenciais, das análises de risco da SBCE e sobre a
calculadora eletrônica da Seguradora utilizada para os cálculos de prêmio.
Em segundo lugar, conforme transcrição a seguir de afirmativa feita por esta
Controladoria anteriormente a respeito do assunto, enfatiza-se que a CGU entende como
legítima possível decisão da SAIN ou do COFIG de cobrar prêmio diferente daquele
calculado pela SBCE, desde que em prol do interesse público, com base em critérios
técnicos devidamente discriminados e registrados.
“Vale aqui ressaltar que não necessariamente o prêmio calculado pela SBCE
equivalerá àquele efetivamente cobrado do exportador ou beneficiário quando
da concessão de seguro e garantia, pois a Seguradora submeterá o cálculo à
SAIN ou ao COFIG que, com base em critérios rigorosamente técnicos
fundados no interesse público, detalhados e registrados, pode decidir pela
cobrança de prêmio menor ou maior a depender dos objetivos da política
pública de promoção da exportação, sempre considerando os impactos dessa
decisão sobre os indicadores financeiros do FGE, bem como os limites do
direito e do comércio internacionais.”
Por fim, depreende-se que a própria SAIN, ao afirmar que “no caso de operações de
interesse estratégico para a União, fatores políticos são levados em consideração na
forma de precificação”, acaba concordando com a supracitada afirmativa desta CGU –
não se configurando, portanto, efetiva discordância, apesar de aparente – pois revela
uma maneira indireta de decidir por cobrança de prêmio diferente daquele que vinha
sendo calculado pela SBCE, por meio de calibragem do Modelo de Precificação, o que
não perde a legitimidade se o objetivo final for o interesse público.
Ressalva 3: a SAIN aponta equívoco em ponto específico do fluxo operacional
elaborado por esta Controladoria.
“Por outro lado, registramos que, ao contrário dos procedimentos operacionais
descritos por essa CGU nos itens ‘v’ e ‘vi’ acima, o pagamento da Guia de
Recolhimento da União relativa ao prêmio da operação ocorre apenas após a
emissão do Certificado de Garantia pela SAIN.”
Ressalta-se aqui que as informações utilizadas por esta Controladoria para elaboração
do fluxo operacional do SCE e do FGE foram retiradas, dentre outras fontes, do
Relatório de Gestão do Fundo referente ao exercício de 2011, onde a Unidade afirma no
item 9.1, que trata da estrutura de controle interno, que o pagamento do prêmio pelo
exportador ou beneficiário ocorre previamente à assinatura do Certificado de Garantia,
cabendo, portanto, à Unidade atentar-se para as informações divulgadas em seu próprio
Relatório de Gestão.
Diante do exposto, frisa-se que os controles a serem aprimorados pela SAIN devem
envolver não apenas aspectos formais (quantitativos), mas também incidir sobre o
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mérito (qualitativo) da execução dos serviços pela SBCE, devendo, contudo, ter caráter
de supervisão, isto é, focar na obtenção de razoável segurança tão-somente acerca da
adequabilidade dos pontos críticos da operacionalização do SCE e do FGE, pois já
incumbe à Seguradora a execução dos serviços e, consequentemente, a adoção dos
controles primários que abranjam todo o fluxo operacional.
Conforme evidenciado na manifestação da Secretaria de Assuntos Internacionais
supratranscrita, a SAIN corrobora o posicionamento desta CGU no sentido da
necessidade de aprimoramento dos controles em todos os pontos críticos identificados
pela presente auditoria relacionados à operacionalização do SCE e do FGE, com vistas a
minimizar o risco de comprometimento da consecução do interesse público.
Importa destacar que os pontos evidenciados por esta Controladoria no presente
Relatório não exaurem todos os pontos críticos do fluxo operacional do SCE e do FGE,
devendo a SAIN, como agente responsável pela concentração dos controles, mapear
toda a operacionalização do Seguro e do Fundo e identificar outros pontos do fluxo que
possuem criticidade necessária para serem controlados.
Ademais, com o intuito de difundir e manter na Secretaria – e não somente em pessoas
da Unidade – o conhecimento acerca dos controles da operacionalização do SCE e do
FGE, torna-se imprescindível que a SAIN elabore manual acerca do tema, dispondo
sobre os princípios, as regras e as rotinas por alçada adotados pela Unidade para
controlar o fluxo operacional do Seguro e do Fundo.
Por fim, enfatiza-se que, para o aprimoramento dos controles, é imprescindível que a
SAIN seja munida de pessoal, em quantidade e qualidade suficientes, o que não ocorre
atualmente, contando com apenas 4 agentes públicos para controlar quantitativamente e
qualitativamente os pontos críticos relacionados a aspectos operacionais e financeiros
concernentes à concessão de seguros e garantias por intermédio do SCE, ao amparo do
FGE, abarcando todas as fases da operacionalização do Seguro e do Fundo, quais sejam
Gestão da Contratação, Gestão do Sinistro e Gestão da Recuperação de Créditos.
Portanto, a Secretaria precisa dispor de pessoal especializado em operações de seguros e
garantias à exportação, devendo promover as devidas capacitações a respeito dessa área
de conhecimento, para tornar efetivo o controle meritório a ser exercido sobre a
execução dos serviços prestados pela SBCE, sob pena de interferências indesejadas da
Seguradora na política exportadora traçada para o País, o que comprometeria a
consecução do interesse público.
Nas ponderações realizadas pelo gestor sobre o Relatório Preliminar de Auditoria são
necessários alguns esclarecimentos. O primeiro deles é que, não obstante os avanços
conquistados na elaboração do novo contrato, cabe ao gestor o papel de supervisão da
atuação da SBCE e de outros agentes envolvidos no fluxo da atuação do SCE e do FGE,
estabelecendo formas de supervisão distintas conforme avaliação das prioridades nos
pontos críticos do processo, inclusive para maximizar os esforços da reduzida equipe de
trabalho.
Ressalte-se, ainda, que os controles a serem aprimorados e desenvolvidos devem dar
segurança razoável das atividades do SCE e do FGE, sendo assim, devem ser

Página 45 de 47

elaborados de forma a avaliar os pontos críticos, não só pela materialidade dos valores
envolvidos e relevância dos produtos resultantes do processo, mas pela criticidade da
atividade, avaliando, inclusive, potenciais fraudes que possam ocorrer.
Quanto ao fato de que não é de competência da SAIN providenciar a adequação do
quadro de pessoal da COSEC, é preciso evidenciar pela própria Secretaria se não há
possibilidade de realocação de pessoal dentro da própria unidade, e concomitantemente
elaborar de maneira sucinta, inicialmente, os processos de trabalhos desenvolvidos pela
equipe em questão e os que ainda não estão implementados, estabelecendo as rotinas
com os respectivos homem/hora a serem desprendidos. Pode se agregar informações da
necessidade de recursos humanos de processos de trabalho equivalentes. Utilizando-se
como subsídio técnico esse estudo preliminar, cabe solicitar mais recursos humanos à
Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, evidenciando os riscos das atividades
que estão sendo feitas de forma precária exatamente pela reduzida equipe existente na
atividade.
Tendo em vista (i) a conformidade de posicionamento entre a Controladoria-Geral da
União e a Secretaria de Assuntos Internacionais em relação ao cerne da constatação da
equipe de auditoria sobre a necessidade de aprimoramento pela SAIN dos controles em
pontos críticos da operacionalização do SCE e do FGE; e (ii) a pacificação das ressalvas
específicas suscitadas pela Secretaria acerca da referida constatação; esta Controladoria
decide manter o ponto de constatação neste Relatório.
Recomendação:
Diante do exposto no presente ponto de constatação, com o objetivo de minimizar o
risco de comprometimento da consecução do interesse público, visando ao
aprimoramento dos controles, a serem exercidos pela Secretaria de Assuntos
Internacionais previamente ao encaminhamento para análise da própria SAIN ou do
COFIG, para resguardar a Secretaria ou o Comitê de segurança para tomada de decisão,
envolvendo não apenas aspectos formais (quantitativos), mas também incidindo sobre o
mérito (qualitativo) da operacionalização das concessões de seguros e garantias por
intermédio do SCE, ao amparo do FGE, devendo, contudo, ter caráter de supervisão,
isto é, focar na obtenção de razoável segurança tão-somente acerca da adequabilidade
dos pontos críticos do fluxo operacional do Seguro e do Fundo, recomendamos à SAIN
o que se segue.
1) Aprimorar os controles sobre:
i) as solicitações de concessão de seguro e garantia feitas pelo exportador ou
beneficiário à SBCE;
ii) as análises de risco e os cálculos de prêmio realizados pela SBCE;
iii) a entrada no caixa do FGE dos recursos decorrentes de prêmios cobrados pela
SBCE;
iv) a efetiva ocorrência de sinistros declarados pelo exportador ou beneficiário à
SBCE;

Página 46 de 47

v) a saída do caixa do FGE dos recursos oriundos dos pagamentos de indenizações
solicitados pela SBCE ao BNDES;
vi) as cobranças extrajudiciais e judiciais, no exterior, executadas pela SBCE;
vii) a entrada em caixa dos recursos derivados dos créditos devidos decorrentes de
indenizações pagas; e
viii)
outros pontos críticos a serem identificados pela SAIN com base no
mapeamento de toda a operacionalização do SCE e do FGE, na qualidade de
agente responsável pela concentração dos controles do Seguro e do Fundo.
2) Elaborar manual acerca dos controles da operacionalização do SCE e do FGE,
dispondo sobre os princípios, as regras e as rotinas por alçada adotados pela Unidade
para controlar o fluxo operacional do Seguro e do Fundo.
3) Providenciar a adequação do quadro de pessoal da Coordenação-Geral de Seguro de
Crédito à Exportação – COSEC da SAIN, envolvendo quantidade e qualidade
suficientes, bem como capacitar o referido quadro com o objetivo de especializá-lo em
operações de seguros e garantias à exportação, visando a tornar efetivo o controle
meritório a ser exercido sobre a execução dos serviços prestados pela SBCE.
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Certificado de Auditoria
Anual de Contas
Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201203285
Unidade Auditada: Secretaria de Assuntos Internacionais - SAIN
Exercício: 2011
Processo: 12120.000042/2012-13
Município/UF: Brasília/DF

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas,
especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de
01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho
definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em
atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e
incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de
exame sobre a gestão da unidade auditada.
Em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados,
consubstanciados nos Relatórios de Auditoria Anual de Contas nº 201203285 (SAIN) e nº
201203282 (Fundo de Garantia à Exportação – FGE), proponho que o encaminhamento
das contas dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63 seja como indicado a seguir, em
função da existência de nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as
constatações correlatas discriminadas no Relatório de Auditoria.
1.

Regular com ressalvas a gestão do seguinte responsável

1.1 – CPF XXX.835.011-XX

Cargo: Secretário da Secretaria de Assuntos Internacionais no período de 01/01/2011 a
31/12/2011.
Referência: Relatório de Auditoria número 201203282 item 1.1.1.1 - Necessidade de
elaboração pela CAMEX de planejamento do SCE e do FGE, contendo objetivos
estratégicos em compatibilidade com a política pública de comércio exterior focada
na promoção da exportação traçada para o País, indicadores e metas a eles
associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas acerca de fatores
não controláveis pela gestão do Seguro e do Fundo.
Fundamentação: A falta de planejamento do SCE e do FGE, contendo os objetivos
estratégicos, indicadores e metas, bem como ações necessárias para alcançá-las
compromete a gestão ativa do Seguro e do Fundo em tela, cabendo ao dirigente máximo
da Unidade, em última instância, a responsabilidade por sua elaboração para posterior
análise do COFIG e Conselho de Ministros.

Referência: Relatório de Auditoria número 201203282 item 2.1.1.1 - Necessidade de
aprimoramento pela SAIN dos controles em pontos críticos da operacionalização do
SCE e do FGE, com vistas a minimizar o risco de comprometimento da consecução do
interesse público.
Fundamentação: As fragilidades identificadas nos controles exercidos pela SAIN em
pontos críticos da operacionalização do SCE e do FGE, reconhecida pela própria
Unidade, com capacidade de comprometer a consecução do interesse público, evidenciam
o descumprimento de competências sob sua responsabilidade.
Observa-se que as constatações relacionadas acima têm sua origem, em parte, na
deficiência da estrutura de recursos humanos alocada no Fundo de Garantia à Exportação –
FGE, a qual consiste em somente quatro servidores de caráter operacional para cumprir
todas as atividades necessárias para o acompanhamento adequado do Fundo.
Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das
folhas 107 a 112 e 179 a 182 do processo, que não foram explicitamente mencionados
neste certificado têm, por parte deste órgão de controle interno, encaminhamento proposto
pela regularidade da gestão, tendo em vista a não identificação de nexo de causalidade
entre os fatos apontados e a conduta dos referidos agentes.
Brasília/DF,

de julho de 2012.

__________________________________________________
Antonio Carlos Bezerra Leonel
Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária II

Parecer de Dirigente do
Controle Interno
Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Relatório: 201203285
Exercício: 2011
Processo: 12120.000042/2012-13
Unidade Auditada: SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SAIN
Município/UF: Brasília/DF
Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da
União quanto à prestação de contas do exercício de 2011 da Unidade acima referenciada,
expresso opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes
relacionados no rol de responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações
formulados pela equipe de auditoria. Ressalta-se que a Secretaria de Assuntos Internacionais –
SAIN, agregou as contas consolidadas do Fundo de Garantia à Exportação – FGE e do Seguro
de Crédito à Exportação - SCE. Portanto, a opinião expressa neste Parecer se refere a essas
Unidades.
2. No exercício de 2011, no âmbito do SCE e FGE foram concedidas 73 operações de seguros e

garantias, totalizando US$ 10,074 bilhões e abarcando 39 países, sendo a Argentina o que mais
se destacou tanto na quantidade quanto no valor das operações de seguros e garantias. Em
relação aos setores da economia, no mesmo período foram atendidos 13, sendo que um deles
nunca havia constado no rol de setores econômicos beneficiados pelo SCE e FGE.
3. A análise desta Controladoria acerca da eficácia e efetividade do SCE e FGE como

instrumentos públicos da política de comércio exterior focada na promoção da exportação
traçada para o País foi prejudicada diante da não identificação de planejamento tempestivo
exarado pela Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, inviabilizando avaliação que pudesse
confrontar a previsão com o efetivamente alcançado, verificar a qualidade do que foi previsto,
bem como avaliar a contribuição relativa para o público-alvo.
4. Objetivando suprir a lacuna identificada no parágrafo supra, recomendou-se à SAIN, no âmbito

de competência dos órgãos que a integram, elaborar o planejamento do SCE e do FGE,
contendo objetivos estratégicos em compatibilidade com a política exportadora brasileira,
indicadores e metas a eles associados, ações necessárias para alcançá-los, bem como premissas
acerca de fatores não controláveis pela gestão do Seguro e do Fundo, para viabilizar o
gerenciamento e o monitoramento do referido plano e, posteriormente, a avaliação quanto ao
desempenho.
5. Em relação aos controles internos da operacionalização do SCE e do FGE, esta CGU constatou

a necessidade de aprimoramento desses controles. Essa conclusão foi baseada, principalmente,
na análise do acompanhamento, por parte da SAIN, do contrato realizado com a Seguradora
Brasileira de Crédito à Exportação – SBCE, instituição habilitada a operar o Seguro de Crédito
à Exportação. Observou-se que a empresa executa serviços relacionados à concessão de seguro

e garantia da União, por intermédio do SCE, ao amparo do FGE, que abrangem todas as fases
do fluxo operacional do Seguro e do Fundo.
6. Apesar da previsão legal para a contratação supra, entende-se que a SAIN precisa empreender

controles sobre a execução dos mencionados serviços, tendo em vista que a SBCE é empresa
privada e o SCE e o FGE constituem instrumentos públicos dotados de materialidade e
relevância para a política brasileira de comércio exterior focada na promoção da exportação,
com o intuito de minimizar o risco de comprometimento da consecução do interesse público.
7. A partir da constatação acerca da deficiência nos controles internos, recomendou-se à SAIN

que aprimore os controles dos pontos críticos da operacionalização das concessões de seguros e
garantias por intermédio do SCE, ao amparo do FGE, envolvendo aspectos quantitativos e
qualitativos.
8. Por fim, em relação ao quantitativo de Pessoal, cabe destacar análise realizada na

Coordenação-Geral de Seguro de Crédito à Exportação - COSEC da SAIN. Verificou-se que
esta não dispõe, atualmente, de pessoal qualificado em número suficiente para implementar os
controles necessários para minimizar o risco de comprometimento do interesse público.
9. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92,

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da
IN/TCU/n.º 63/2010 e fundamentado nos Relatórios de Auditoria, acolho a proposta expressa
no Certificado de Auditoria que foi pela Regularidade com Ressalvas do Gestor abaixo
relacionado, e pela Regularidade dos demais.
CPF

Cargo

XXX.835.011-XX

Secretário da Secretaria de
Assuntos Internacionais no
período de 01/01/2011 a
31/12/2011.

Proposta de
Certificação
Regularidade
com Ressalvas

Fundamentação
Itens ressalvados
1.1.1.1 e 2.1.1.1 do
Relatório de Auditoria
nº 201203282

10.
Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com
vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e
posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.
Brasília,

___________________________________
Diretora de Auditoria da Área Econômica

de julho de 2011.

