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Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações – Cofig 
 

 

Deliberações da 163a Reunião Ordinária de 30.08.2018 
 
 
MÓDULO I - ASSUNTOS GERAIS 
 
1) Para Deliberação 
 
1.1) Cofig: Ata da 162a Reunião Ordinária, realizada em 31.07.2018 
Decisão do Cofig: Aprovou a Ata da 162a Reunião Ordinária, realizada em 31.07.2018. 
 
1.2) Proex/Equalização: Extensão do prazo de pagamento máximo para operações 
envolvendo as NCM’s 8462.10.11 e 8462.91.19. 
Decisão do Cofig: Retirou o assunto de pauta para adequação da Nota Técnica 
apresentada pelo MDIC aos termos da revisão da Resolução nº 4.063/2012, do Conselho 
Monetário Nacional, que altera e consolida as normas aplicáveis às operações do sistema 
de equalização de taxas de juros do Programa de Financiamento às Exportações (Proex). 
 
2) Para Conhecimento 
 
2.1) Proex: Execução Orçamentária - Julho/2018. 
Cofig: Tomou conhecimento do relato do Banco do Brasil sobre a execução orçamentária 
do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), posição em julho de 2018. 
 
2.2) SCE/FGE: Relatório Executivo de Risco do FGE - Julho/2018. 
Cofig: Tomou conhecimento do relato da ABGF sobre o Relatório Executivo de Risco do 
FGE, posição em julho/2018, com informações sobre exposição total por país e por setor, 
previsão de retorno dos 10 principais devedores nos próximos 5 anos e o risco médio da 
carteira. 
 
2.3) SCE/FGE: Desempenho no primeiro semestre de 2018 - MLP e MPME 
Cofig: Tomou conhecimento do relato da Sain/MF sobre o desempenho do Seguro de 
Crédito à Exportação no primeiro semestre de 2018, abordando as operações de médio e 
longo prazo, assim como as operações para micro, pequenas e médias empresas. 
 
2.4) SCE/FGE: Prorrogação de prazo para implementação das medidas de 
aprimoramento do SCE/MPME.  
Cofig: Tomou conhecimento do relato da ABGF e da Sain/MF sobre a alteração, de agosto 
para setembro/2018, da implementação das medidas aprovadas pela Resolução Camex nº 
33, de 11 de maio de 2018, que inclui a cobrança de novos valores de prêmio do Seguro 
de Crédito à Exportação nas operações de MPME. Essa alteração será informada à Camex. 
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2.5) SCE/FGE: Proposta de atualização dos Limites África. 
Cofig: Tomou conhecimento da atualização dos limites de exposição do SCE/FGE para 
países africanos com risco 6/7 ou 7/7 e que não possuam Protocolos de Entendimento 
com o Brasil.  
 
2.6) SCE: Novo modelo do Fundo de Garantia à Exportação 
Cofig: Tomou conhecimento do relato da Sain/MF sobre o andamento dos trabalhos do 
Grupo de Trabalho que discute o novo modelo de Fundo de Garantia à Exportação. 
  
2.7) Cofig: Monitoramento de Crédito - Relato do Comace 
Cofig: Tomou conhecimento do relato efetuado pela Sain/MF sobre os processos 
referentes a renegociação de dívidas de diversos países a serem enviados ao Senado 
Federal, bem como sobre o monitoramento de créditos oficiais, em curso no âmbito do 
Comitê de Avaliação e Renegociação de Créditos ao Exterior - Comace. 
 
2.8) Cofig: Pleito de financiamento do governo nigeriano, para projeto de 
desenvolvimento agrário. 
Cofig: Tomou conhecimento do relato da ABGF sobre pleito do Governo da Nigéria, em 
análise pela Agência, referente a financiamento de projeto de desenvolvimento agrário 
naquele país. 
 
Módulo II - Operações - Deliberações: Não houve apresentação de operações.   
 

 
Atenciosamente, 

 
 

Yana Dumaresq Sobral Alves 
Presidente do Cofig  


