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Controladoria-Geral da União 

A Controladoria-Geral da União (CGU) constitui órgão central do Sistema 

de Controle Interno do Poder Executivo federal, integra a estrutura da Presidência da 

República e tem como competência assistir direta e imediatamente o Presidente da 

República no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências, no 

âmbito do Poder Executivo federal, relativos à defesa do patrimônio público, ao 

controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e combate à corrupção, às 

atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão. 

Diante disso, a CGU definiu para si a missão de prevenir e combater a 

corrupção e aprimorar a gestão pública, fortalecendo os controles internos e 

incrementando a transparência, a ética e o controle social, bem como a visão de ser 

reconhecida nacional e internacionalmente como instituição de referência nas áreas de 

controle interno, prevenção e combate à corrupção, e na promoção da transparência, da 

ética e do controle social, com quadro técnico altamente qualificado e motivado. 

Por fim, considerados os princípios da Administração Pública, são valores 

específicos desta Controladoria a colaboração e parceria, o compromisso com a 

Instituição, o diálogo com a sociedade, a ética, o foco em resultados para o cidadão, a 

imparcialidade, a objetividade e a tempestividade. 
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Análise Gerencial 

Apresentação 

Senhor Coordenador-Geral,  

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço (OS) nº 

201405756 e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII, da Instrução 

Normativa SFC nº 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames 

realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela Secretaria de Assuntos 

Internacionais, agregando as informações sobre a gestão do Fundo de Garantia à 

Exportação (OS nº 201407145) que, por sua vez, consolida as informações sobre a 

gestão do Seguro de Crédito Exportação (OS nº 201407226). 

Os trabalhos foram realizados no período de 15/04/2014 a 13/06/2014, 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 agregado pela SAIN, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

Este Relatório de Auditoria Anual de Contas encontra-se dividido na 

presente Análise Gerencial, que contém a síntese dos exames efetuados, e nos Achados 

de Auditoria, que contemplam o detalhamento das análises realizadas, sendo essas duas 

partes estruturadas em macroprocessos executados pela Unidade. 

 

Dos Trabalhos 

O presente trabalho, em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-

TCU-132/2013, trata do monitoramento dos resultados das ações de controle realizadas 

por esta CGU que tiveram impacto nos macroprocessos da Secretaria de Assuntos 

Internacionais, Fundo de Garantia à Exportação e Seguro de Crédito à Exportação no 

decorrer do exercício de 2013. 

Preliminarmente, em relação ao Item 1 do Anexo IV da DN-TCU-132/2013, 

verificamos na Prestação de Contas Agregada e Consolidada da SAIN, FGE e SCE a 

conformidade com o inteiro teor das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-

TCU-63/2010 (alterada pela IN 72/2013) e pelas DN-TCU-127/2013 (alterada pela DN 

129/2013) e 132/2013. 

Considerando outros itens do referido Anexo, efetuamos as análises a seguir 

descritas. 

 

Introdução 

A Secretaria de Assuntos Internacionais vem, de forma efetiva, aprimorando 

gradualmente seus controles internos, com foco em riscos, considerando os aspectos 

estratégicos e operacionais que permeiam sua realidade, conforme se pôde observar 
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pelas atividades empreendidas por iniciativa da própria Unidade e pelo monitoramento, 

a seguir registrado, dos resultados das ações de controle que impactaram 

macroprocessos da SAIN durante o exercício de 2013. 

Os controles internos focados em riscos revelam-se indispensáveis para o 

cumprimento da missão, visão e finalidades institucionais, sendo imprescindível que a 

Unidade, por meio de todos os seus agentes, continue evoluindo para assegurar o 

cumprimento de seus objetivos lastreados no interesse público. 

  

Macroprocessos Finalísticos 

Em relação aos 3 macroprocessos finalísticos executados pela SAIN, esta 

Controladoria, por meio da auditoria em comento, atuou no Macroprocesso de 

Participação na Condução da Política de Apoio às Exportações Brasileiras. 

Em relação a esse macroprocesso, verificou-se, primeiramente, que a SAIN 

vem atendendo às recomendações proferidas com base na constatação de inadequação 

do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviços relacionados 

ao SCE, ao amparo do FGE, firmado entre a Unidade e a Seguradora Brasileira de 

Crédito à Exportação S.A. (SBCE), mas a restituição de valores ao Erário e a apuração 

de responsabilidades sobre os fatos ainda carecem de alguns atos para serem finalizadas. 

Seguidamente, considerando a estratégia do SCE lastreado no FGE, esta 

CGU verificou o atendimento da recomendação derivada da necessidade de elaboração 

de planejamento para compatibilizar a estratégia do Seguro e do Fundo com a política 

pública de comércio exterior focada na promoção da exportação traçada para o País, 

sendo aprovado, em 16/07/2013, pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio 

Exterior (CAMEX), o Plano Estratégico do Seguro de Crédito à Exportação lastreado 

no Fundo de Garantia à Exportação, nos termos da Nota Técnica nº 235/COFIG/SAIN-

MF, de 03/06/2013. 

Por fim, em relação à operacionalização do SCE ao amparo do FGE, 

verificou-se que as recomendações realizadas por esta Controladoria para 

aprimoramento de controles internos em pontos críticos do funcionamento do 

Seguro/Fundo, diante da existência de riscos operacionais e financeiros provenientes de 

possíveis falhas, vêm sendo gradualmente atendidas pela SAIN. Convém destacar que 

os pontos críticos, bem como os controles recomendados poderão variar com o advento 

da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF), 

cabendo à SAIN definir novos pontos e controles a serem empreendidos. 

 

Macroprocessos de Apoio 

Já em referência aos 3 macroprocessos de apoio executados pela SAIN, esta 

CGU atuou, por meio da presente auditoria, no Macroprocesso de Gestão de Pessoas, 

verificando que a Unidade atendeu às recomendações realizadas por esta Controladoria 

relacionadas à melhoria do mapeamento de processos, riscos e controles da Secretaria. 
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Conclusão 

Diante do monitoramento dos resultados das ações de controle realizadas 

por esta CGU que tiveram impacto nos macroprocessos da SAIN, do FGE e do SCE no 

decorrer do exercício de 2013, conclui-se, com base nas atividades empreendidas por 

iniciativa da própria Unidade e no gradual atendimento às recomendações de auditoria, 

pelo efetivo aprimoramento dos controles internos, com foco em riscos, indispensáveis 

ao cumprimento da missão, visão e finalidades institucionais. 

 

Disposições Finais 

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 Unidade e monitorado pela CGU. 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. 

 

Brasília-DF, 10 de julho de 2014. 

 

 

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por: 

 

 

___________________________________ 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária II   
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Achados de Auditoria 

1. Contextualização da Unidade 

Apresentamos a seguir informação a respeito da natureza, missão, visão, 

finalidades, mapa estratégico, organograma e macroprocessos da SAIN, bem como 

sobre o FGE e SCE. 

1.1 Secretaria de Assuntos Internacionais 

A Secretaria de Assuntos Internacionais, órgão específico singular, 

diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda, de acordo com o Relatório 

de Gestão referente ao exercício de 2013, tem como missão atuar na defesa dos 

interesses econômicos e financeiros do Brasil, fortalecendo sua participação nos 

processos decisórios internacionais, de forma a contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do País, e como visão ser reconhecida no Brasil e no exterior como órgão de 

excelência por seu desempenho na área econômico-financeira internacional e por sua 

contribuição ao processo de fortalecimento da presença brasileira na governança 

mundial. 

Com fundamento na missão e na visão institucionais, conforme Portaria nº 

499, de 01/10/2013, que aprova o Regimento Interno do SAIN, em consonância com o 

Decreto nº 7.482, de 16/05/2011, que aprova a estrutura regimental e o quadro 

demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério da 

Fazenda, a Secretaria possui 21 finalidades institucionais, evidenciadas a seguir. 

Nº FINALIDADE 

1 
participar das discussões e negociações econômicas e financeiras com outros países e em fóruns, 

organizações econômicas e instituições financeiras internacionais 

2 

acompanhar e avaliar as políticas, diretrizes e iniciativas das organizações econômicas e instituições 

financeiras internacionais em matéria de cooperação econômica, monetária, financeira, incluindo regulação 

e supervisão, e de desenvolvimento sustentável 

3 acompanhar a conjuntura da economia internacional e de economias estratégicas para o País 

4 

coordenar a participação do Ministério da Fazenda na formulação de posições do Governo brasileiro, nos 

temas relacionados nos itens 1 e 2 supracitados, e, nas áreas de competência precípua do Ministério da 

Fazenda, coordenar a formulação de posições do Governo brasileiro acerca dos temas referidos 

5 acompanhar temas relacionados ao endividamento externo brasileiro junto a credores oficiais e privados 

6 

participar, no âmbito da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), das decisões relativas à 

autorização da preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de 

fontes externas 

7 
avaliar e monitorar as políticas de créditos e garantias oficiais às exportações, concedidos pela 

administração direta e indireta, e coordenar as ações de competência do Ministério da Fazenda nessa área 

8 
assessorar a Presidência e exercer a Secretaria-Executiva do Comitê de Financiamento e Garantia das 

Exportações (COFIG) 

9 

participar, no âmbito do COFIG, das decisões relativas à concessão de assistência financeira às exportações, 

com recursos do Programa de Financiamento às Exportações (PROEX), e de prestação de garantia da União, 

amparada pelo FGE 

10 
autorizar a garantia da cobertura dos riscos comerciais e dos riscos políticos e extraordinários assumidos 

pela União, em virtude do SCE, nos termos da Lei nº 6.704, de 26/10/1979, e da regulamentação em vigor 

11 

adotar, dentro de sua competência, medidas administrativas necessárias à execução das atividades 

relacionadas ao SCE, incluindo a contratação, nos termos da Lei nº 6.704/1979, de instituição habilitada ou 

da ABGF para a execução de serviços a ele relacionados, inclusive análise, acompanhamento, gestão das 

operações de prestação de garantia e de recuperação de créditos sinistrados 
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Nº FINALIDADE 

12 

adotar, na condição de mandatária da União, providências para cobrança judicial e extrajudicial, no exterior, 

dos créditos da União decorrentes de indenizações pagas, no âmbito do SCE, com recursos do FGE, 

incluindo a contratação, nos termos da Lei nº 11.281, de 20/02/2006, de instituição habilitada ou advogado 

de comprovada conduta ilibada, no País ou no exterior 

13 
assessorar a Presidência e exercer a Secretaria-Executiva do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior 

(COMACE) 

14 
participar, no âmbito do COMACE, das decisões relativas ao planejamento e acompanhamento da política 

de avaliação, negociação e recuperação de créditos brasileiros ao exterior 

15 
coordenar as negociações relativas a créditos brasileiros ao exterior, inclusive aquelas realizadas em 

cooperação com o Clube de Paris 

16 
participar das iniciativas relacionadas ao processo de integração econômica e financeira regional, incluindo 

o fomento ao desenvolvimento e a coordenação de políticas macroeconômicas 

17 
pronunciar-se sobre a conveniência da participação do Brasil em negociações relativas a comércio exterior e 

conformação de blocos econômicos regionais 

18 
participar das negociações relativas a comércio exterior e conformação de blocos econômicos regionais que 

envolvam o País 

19 

participar das ações relacionadas à atuação do País na Organização Mundial do Comércio (OMC) e em 

outros organismos internacionais em matéria de comércio exterior, incluindo serviços, investimentos, 

propriedade intelectual e compras governamentais 

20 
participar da elaboração da política nacional de comércio exterior, em conjunto com os demais órgãos 

encarregados desse tema, incluídas as ações na área de defesa comercial 

21 
coordenar a participação do Ministério da Fazenda nas atividades relativas às competências definidas nos 

itens 16 a 19 supracitados 
Fonte: Regimento Interno da SAIN 

Diante da missão, visão e finalidades institucionais, de acordo com o 

Relatório de Gestão da SAIN referente ao exercício de 2013, a Secretaria elaborou o 

mapa estratégico a seguir apresentado, contendo a estratégia da Unidade em termos de 

resultados, processos internos e infraestrutura e recursos. 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão da SAIN do exercício de 2013 
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Ante as diretrizes supracitadas, com base no Regimento Interno da Unidade, 

a SAIN se organiza em 1 Gabinete (GABIN) – e suas respectivas 3 Divisões e 1 Núcleo 

de Trabalho – e 3 Subsecretarias – e suas respectivas 7 Coordenações-Gerais –, 

conforme mostrado no organograma a seguir. 

 

 

Fonte: Regimento Interno da SAIN 

 

Por fim, para a consecução da missão, visão e finalidades institucionais, 

considerando o mapa estratégico e o organograma da SAIN, de acordo com o Relatório 

de Gestão referente ao exercício de 2013, as unidades da Secretaria supracitadas 

executam 6 macroprocessos, sendo 3 finalísticos e 3 de apoio, conforme apresentado 

abaixo. 

TIPO MACROPROCESSO UNIDADE 

Finalístico 

Gestão da Participação Brasileira em Fóruns e 

Instituições Financeiras Internacionais 

Subsecretaria para Instituições Econômico-

Financeiras e Cooperação Internacional 

(SUEFI) 

Participação na Condução da Política de Apoio às 

Exportações Brasileiras 

Subsecretaria de Crédito e Garantias às 

Exportações (SUCEX) 

Assessoria em Assuntos de Comércio Exterior 
Subsecretaria de Integração Regional e 

Comércio Exterior (SUREC) 

Apoio 

Gestão de Pessoas 

Gabinete (GABIN) 
Gestão do Apoio Logístico, Informática e 

Documentação 

Gestão do Orçamento 
Fonte: Relatório de Gestão da SAIN do exercício de 2013 
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1.2 Fundo de Garantia à Exportação e Seguro de Crédito à Exportação 

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. 

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: 

 em relação ao financiamento: 

 o Programa de Financiamento às Exportações (PROEX); 

 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES Exim); e 

 o Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER 

Exportação). 

 em referência ao seguro: 

 o Seguro de Crédito à Exportação concedido pela União. 

 em atinência à garantia: 

 o Fundo de Garantia à Exportação. 

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. 

Os recursos do FGE serão providos para cobertura de garantias prestadas 

pela União em operações de Seguro de Crédito à Exportação: 

 contra risco político e extraordinário, pelo prazo total da operação; 
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 contra risco comercial, desde que o prazo total da operação seja 

superior a dois anos; 

 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: 

 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 BNDES até 28 de agosto de 1997, cujo 

primeiro vencimento tenha ocorrido após 31 de maio de 1997. 

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 FGE e SCE são: 

 a CAMEX, em especial o Conselho de Ministros e o COFIG; 

 o Ministério da Fazenda, em especial a SAIN e a Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN); 

 o BNDES, na qualidade de órgão gestor do FGE; e 

 instituição habilitada a operar o SCE, contratada pela União, por 

intermédio da SAIN. 

Assim, conforme Relatório de Gestão referente ao exercício de 2013, 

apresenta-se a seguir o organograma do FGE e SCE.   
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Fonte: Relatório de Gestão do FGE do exercício de 2013 

 

Diante disso, o Conselho de Ministros da CAMEX aprovou, em reunião 

realizada em 16/07/2013, o Plano Estratégico do SCE lastreado no FGE, nos termos da 

Nota Técnica nº 235/COFIG/SAIN-MF, de 03/06/2013, estabelecendo, dentre outras 

definições, a missão, visão e objetivos estratégicos. 

Com base no exposto, o Seguro ao amparo do Fundo tem a missão de 

fomentar a inserção competitiva de bens e serviços brasileiros no mercado internacional 

e promover uma maior presença brasileira no cenário mundial, assegurada a solvência 

do FGE; a visão de que, em 5 anos, o apoio oficial às exportações brasileiras, através do 

SCE/FGE, terá avançado e adquirido uma dimensão compatível com a assistência 

oferecida pelas maiores Agências de Crédito à Exportação do mundo; bem como os 

seguintes objetivos: 

 Ampliar a concessão de garantias às exportações para a África, 

América do Sul, América Central (incluindo México) e Caribe; 

 Desconcentrar a exposição do FGE por país; 

 Fomentar as exportações de Micro, Pequenas e Médias Empresas; 

 Fomentar o financiamento privado à exportação com apoio oficial; 

 Ampliar o número de exportadores em operações superiores a 2 anos; 

 Preservar o equilíbrio financeiro do FGE. 
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2. Dos Trabalhos 

Apresentamos a seguir a relação das principais ações de controle realizadas 

por esta Controladoria que abrangem os macroprocessos executados pela SAIN, bem 

como o monitoramento dos resultados das ações de controle que tiveram impacto na 

gestão da Unidade no decorrer do exercício de 2013. 

2.1 Macroprocessos Finalísticos e de Apoio Auditados 

A CGU, com base nos critérios de materialidade, relevância e criticidade, 

vem continuamente realizando ações de controle que abarcam os macroprocessos 

executados pela SAIN, em graus variados de oportunidade, abrangência, extensão e 

profundidade, sempre com vistas a colaborar com a Secretaria na consecução de sua 

missão, visão e finalidades institucionais. 

Nesse sentido, especificamente desde o início do exercício de 2011, a CGU 

realizou trabalhos relacionados tanto aos macroprocessos finalísticos quanto aos de 

apoio da SAIN, conforme apresentado a seguir. 

TIPO MACROPROCESSO UNIDADE ATUAÇÃO DA CGU RELATÓRIO 

Finalístico 

Participação na 

Condução da Política 

de Apoio às 

Exportações 

Brasileiras 

SUCEX 

Auditoria acerca do reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de 

prestação de serviços relacionados ao 

SCE, ao amparo do FGE, firmado 

entre a SAIN e a SBCE 

Relatório de 

Auditoria (RA) nº 

201203004, de 

02/02/2012 

Auditoria sobre a estratégia e a 

operacionalização do SCE lastreado 

no FGE 

RA nº 201203282, 

de 27/07/2012. 

Auditoria sobre a operacionalização 

do SCE ao amparo do FGE 

RA nº 201217184, 

de 09/07/2013. 

Apoio Gestão de Pessoas GABIN 

Auditoria sobre o mapeamento de 

processos, riscos e controles da 

SAIN 

RA nº 201203295, 

de 18/07/2012. 

 

Todas as auditorias mencionadas no quadro acima tiveram impacto na 

gestão da Unidade durante o exercício de 2013, sendo o monitoramento dos resultados 

dessas ações apresentado nos registros subsequentes deste Relatório. 
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2.2 Macroprocesso Finalístico de Participação na Condução da Política de Apoio às 

Exportações Brasileiras 

2.2.1 Contrato SAIN-SBCE 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 201203004 (02/02/2012) 

 

OBJETO 

Macroprocesso Finalístico de Participação na Condução da Política de Apoio às Exportações Brasileiras 

 

RISCO 

Risco de conferir infundadamente reequilíbrio econômico-financeiro de contrato 

 

OBJETIVO 

Avaliar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviços relacionados ao SCE, ao amparo 

do FGE, firmado entre a SAIN e a SBCE 

 

ESCOPO 

Reequilíbrio econômico-financeiro com efeitos retroativos, conferido por meio do Termo Aditivo nº 07, 

celebrado em 30/12/2010, no âmbito do contrato de prestação de serviços firmado entre a SAIN e a SBCE 

 

QUESTÕES 

1. O reequilíbrio econômico-financeiro com efeitos retroativos, conferido por meio do Termo Aditivo nº 07/2010, 

teve respaldo legal e técnico? 

 

ITENS DO ANEXO IV DA DN TCU 132/2013 

6. Compras e Contratações. 

 

RESULTADOS 

 

1ª Constatação 

- 

 

Recomendação 

Restitua ao Erário os valores relativos ao reequilíbrio econômico-financeiro pagos à contratada no período de 

2008 a 2012. 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 

A SAIN já realizou procedimento de cobrança administrativa contra a SBCE.  A SBCE não concordou em 

restituir ao Erário os valores cobrados. O processo de cobrança administrativa nº 12.120.000154/2013-47 

encontra-se na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para manifestação sobre as próximas etapas. 

Verifica-se com a PGFN se cabe abertura de Tomadas de Conta Especial ou se o processo seguirá para uma 

cobrança judicial. O Tribunal de Contas da União entende que abertura de TCE contra empresa privada só é 

possível quando no dano ao erário há participação de servidor público em conjunto com a empresa. Portanto, para 

a instauração do TCE seria preciso quantificar o dano causado pelos servidores e cobrar deles também. A SAIN 

entende que os recursos a serem ressarcidos ao Erário estão em poder da SBCE, cabendo cobrar o ressarcimento 

apenas da empresa. Assim, o mais adequado seria a cobrança judicial. 

Análise da CGU 

Em atendimento, conforme manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

Glose o pagamento à SBCE de R$1.114.865,10, referente ao mês de janeiro de 2012, ainda pendente de forma a 

auxiliar o ajuste da recomendação anterior. 

Manifestação do FGE (16/02/2012) 

Ofício nº 36/2012/SAIN/GABIN-MF, de 16/02/2012. 

Análise da CGU 

Recusa aceita, vide Ofício nº 36/2012/SAIN/GABIN-MF, de 16/02/2012. 
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Recomendação 

Apure as responsabilidades pela aprovação dos seguintes fatos: a) reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

fundamentado no aumento do quadro de funcionários da empresa contratada; e b) retroação dos pagamentos, sem 

estudo técnico que demonstrasse os valores devidos. 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 

O processo administrativo disciplinar está sendo conduzido pela Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar criada pela Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda, ligada ao Gabinete do Ministro. 

Análise da CGU 

Em atendimento, tendo em vista que o referido processo administrativo disciplinar ainda não foi concluído. 

 

Recomendação 

Estabeleça rotinas que sejam suficientes para demonstrar a adequabilidade de solicitações de reajustes, 

previamente a sua aprovação ou não. 

Manifestação do FGE (16/02/2012) 

Ofício nº 36/2012/SAIN/GABIN-MF, de 16/02/2012. 

Análise da CGU 

Atendida, vide Ofício nº 36/2012/SAIN/GABIN-MF, de 16/02/2012. 

 

Recomendação 

Defina, a partir de agora, para contratação de instituição habilitada a operar o Seguro de Crédito à Exportação, 

objeto com nível de precisão adequado para caracterizar os serviços a serem contratados, em consonância com a 

Lei nº 8666/93, artigo 6º, inciso IX. 

Manifestação do FGE (16/02/2012) 

Ofício nº 36/2012/SAIN/GABIN-MF, de 16/02/2012. 

Análise da CGU 

Atendida, vide Ofício nº 36/2012/SAIN/GABIN-MF, de 16/02/2012. 

 

Recomendação 

Estabeleça sistemática de remuneração vinculada à efetiva prestação do serviço. 

Manifestação do FGE (16/02/2012) 

Ofício nº 36/2012/SAIN/GABIN-MF, de 16/02/2012. 

Análise da CGU 

Atendida, vide Ofício nº 36/2012/SAIN/GABIN-MF, de 16/02/2012. 

 

Recomendação 

Seja dada ciência ao ex-Secretário de Assuntos Internacionais uma vez que os fatos apontados ocorreram em sua 

gestão à frente da SAIN. 

Manifestação do FGE (16/02/2012) 

Ofício nº 36/2012/SAIN/GABIN-MF, de 16/02/2012. 

Análise da CGU 

Atendida, vide Ofício nº 36/2012/SAIN/GABIN-MF, de 16/02/2012. 
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2.2.2 Estratégia e Operacionalização SCE/FGE 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 201203282 (27/07/2012) 

 

OBJETO 

Macroprocesso Finalístico de Participação na Condução da Política de Apoio às Exportações Brasileiras 

 

RISCO 

Risco de incompatibilidade entre a estratégia do SCE lastreado no FGE e aquela traçada pela política pública de 

comércio exterior focada na promoção da exportação do País, bem como risco de falhas nos controles internos 

por não focarem em pontos críticos da operacionalização do Seguro ao amparo do Fundo 

 

OBJETIVO 

Avaliar a estratégia e a operacionalização do SCE ao amparo do FGE 

 

ESCOPO 

Objetivos estratégicos, indicadores, metas, ações e premissas do SCE lastreado no FGE estabelecidos para 2011, 

bem como controles internos adotados em pontos críticos do funcionamento do Seguro ao amparo do Fundo 

durante o exercício de 2011. 

 

QUESTÕES 

1. A estratégia do SCE lastreado no FGE está compatível com a política pública de comércio exterior focada na 

promoção da exportação traçada para o País? 

2. Os controles internos focam em pontos críticos da operacionalização do Seguro ao amparo do Fundo? 

 

ITENS DO ANEXO IV DA DN TCU 132/2013 

2. Resultados Quantitativos e Qualitativos; 3. Indicadores; 4. Gestão de Pessoas; 11. Controles Internos. 

 

RESULTADOS 

 

1ª 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. 

 

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. 

Manifestação do FGE (17/12/2013) 

Ofício nº 186/2013/SAIN/MF-DF, de 17/12/2013. 

O Conselho de Ministro da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, em sua 96ª reunião, realizada em 

16.07.2013, aprovou o Plano Estratégico do Seguro de Crédito à Exportação lastreado no Fundo de Garantia à 

Exportação – FGE, nos termos da Nota Técnica nº 235/COFIG/SAIN-MF, de 03.06.2013. A partir desta data, 

todos os agentes que trabalham com Seguro de Crédito à Exportação – SCE, com amparo no FGE, estão cientes 

da Missão do Fundo e de suas Diretrizes Estratégicas e Metas. 
Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

2ª 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. 
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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; 

Manifestação do FGE (17/12/2013) 

Ofício nº 186/2013/SAIN/MF-DF, de 17/12/2013. 

Em julho de 2013, COSEC solicitou à SBCE planilha com todas as operações  com status de não concluída a fim 

de verificar, a razão para não concretização. Com base na planilha, foram selecionadas operações para contatar os 

exportadores e verificar a avaliação do serviço da SBCE e do Seguro de Crédito à Exportação. Isso será 

convertido em rotina mensal. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

ii) as análises de risco e os cálculos de prêmio realizados pela SBCE; 

Manifestação do FGE (17/12/2013) 

Ofício nº 186/2013/SAIN/MF-DF, de 17/12/2013. 

A COSEC realizou treinamento de seus funcionários para compreenderem melhor a metodologia de cálculo do 

prêmio das operações e como utilizar a calculadora de prêmio. Desde abril de 2013, com revisão dos cálculos a 

partir de janeiro de 2013, os prêmios das operações são conferidos antes das reuniões do COFIG. Caso haja 

dúvidas ou erros, a SBCE é imediatamente informada para substituição do relatório da operação, caso seja 

necessário. As memórias de cálculo das novas operações estão sendo salvas na pasta eletrônica da operação. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

iii) a entrada no caixa do FGE dos recursos decorrentes de prêmios cobrados pela SBCE; 

Manifestação do FGE (17/12/2013) 

Ofício nº 186/2013/SAIN/MF-DF, de 17/12/2013. 

Desde julho de 2013, a COSEC está verificando na conta contábil do FGE a entrada dos recursos decorrentes dos 

prêmio pagos. Ao final do mês, a SBCE encaminha planilha com os valores pagos no mês correspondente. Após 

recebimento da referida planilha, a COSEC verifica no SIAFI se todos os valores listados na planilha estão 

efetivamente listados na Conta Contábil do FGE. Destaca-se que caso algum exportador ou banco não pague o 

prêmio, não haverá cobertura por parte do SCE/FGE. Importantes destacar também que o BNDES, na qualidade 

de gestor financeiro do FGE, é legalmente responsável pelas entradas e saídas do FGE. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

iv) a efetiva ocorrência de sinistros declarados pelo exportador ou beneficiário à SBCE; 

Manifestação do FGE (17/12/2013) 

Ofício nº 186/2013/SAIN/MF-DF, de 17/12/2013. 

A efetiva ocorrência de sinistro se verifica, em regra, com o decurso do prazo de 90 dias do inadimplemento da 

parcela do contrato de financiamento. Para o pagamento da referida indenização é exigido, conforme 

procedimento ajustado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no prazo de 30 dias do vencimento da 

parcela de financiamento não pago, o encaminhamento a esta SAIN da Declaração de Ameaça de Sinistro – DAS, 

bem como de cópia de todos os documentos pertinentes àquela operação de crédito à exportação. Dessa forma, 

não se verifica, em princípio, deficiência nesse processo. No caso da ocorrência de sinistro em razão de falência 

ou outro ato administrativo ou judicial de efeito equivalente, poderia ser promovido um acompanhamento dos 
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eventos de agravamento de risco, que precedem esse tipo de sinistro. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

v) a saída do caixa do FGE dos recursos oriundos dos pagamentos de indenizações solicitados pela SBCE 

ao BNDES; 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 
Será definida a melhor maneira de conferir o pagamento de indenizações. Ressalte-se que quando houver grande 

volume de operações, como no caso de MPME, a conferência por dois agentes públicos, ABGF e SAIN, poderá 

ser redundante, de forma que o controle concentre-se nas operações de maior vulto. 

Análise da CGU 

Em atendimento, conforme manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

vi) as cobranças extrajudiciais e judiciais, no exterior, executadas pela SBCE; 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 
A SAIN tem atuado fortemente para robustecer o processo de recuperação de créditos do SCE/FGE.  As ações em 

implementação são: (i) alteração legislativa para, nos casos de operações financiadas pelo BNDES, utilizar o 

advogado já empregado pelo BNDES nos esforços de recuperação de crédito ou na estruturação da operação; (ii) 

parceria com a Advocacia-Geral da União para a contratação de escritórios internacionais de advocacia; (iii) 

alteração legislativa para estabelecimento de parâmetros que indiquem a viabilidade econômica da recuperação de 

créditos e a dispensa de recuperação judicial dos créditos quando isso for inviável; (iv) aprimoramento do 

mecanismo atual de contratação de advogados por meio da SBCE/ABGF. 

Análise da CGU 

Em atendimento, conforme manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

vii) a entrada em caixa dos recursos derivados dos créditos devidos decorrentes de indenizações pagas; 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 

Essa medida aguardava o aumento da equipe para ser implementada. A COSEC passará a verificar os valores que 

entram como recuperação de créditos indenizados. Ressalte-se que a COSEC tem atuado no ingresso de recursos 

em dois casos. Alguns renegociadores na Argentina possuíam os recursos em moeda local, mas não os dólares 

para fazer a remessa. A SAIN atuou em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores para reaver o 

dinheiro. Em outros casos, está ocorrendo problemas no ingresso dos recursos à Conta Única do Tesouro. A 

SAIN reuniu-se com o gestor do FGE (BNDES) e com o Banco do Brasil para verificar o motivo da não entrada 

dos recursos. 

Análise da CGU 

Em atendimento, conforme manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

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. 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 

No momento não há nova medida a ser implementada, especialmente em virtude da alternância do prestador de 

serviço. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

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. 
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Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 

Conforme Anexo 1, mapeamento de processos com manual está concluído. Cabe, no entanto, mantê-lo 

atualizado. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

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. 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 

A COSEC possui, atualmente, 6 servidores. Ainda não está no nível adequado para execução de todas as 

atividades exigidas, mas a situação não é mais tão grave quanto no início de 2013. O quadro mais amplo de 

servidores permite a adoção de atividades mais ligadas à gestão do SCE e formulação de políticas, como a 

divulgação de programa com objetivo de ampliar a base de bancos financiadores e de exportadores atendidos. 

Com o pedido das novas conferências, em especial a entrada de GRU operação a operação, deverá ser necessária 

nova adequação de pessoal. A SAIN tem promovido cursos de capacitação voltados a negociações internacionais. 

Há, ainda, o impeditivo orçamentário, que pode inviabilizar viagens para treinamento. A restrição nos gastos é 

um empecilho tanto para a correta operacionalização do SCE/FGE, quanto para a capacitação de servidores. 

Análise da CGU 

Atendida. 
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2.2.3 Operacionalização SCE/FGE 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 201217184 (09/07/2013) 

 

OBJETO 

Macroprocesso Finalístico de Participação na Condução da Política de Apoio às Exportações Brasileiras 

 

RISCO 

Risco operacional e financeiro decorrente de falhas nos controles internos do SCE/FGE 

 

OBJETIVO 

Mensurar as falhas nos controles internos de pontos críticos da operacionalização do SCE ao amparo do FGE 

 

ESCOPO 

Dados quantitativos referentes aos seguintes pontos críticos do funcionamento do SCE, ao amparo do FGE, desde 

a criação do Fundo: (i) solicitação de concessão de seguro e garantia pelo beneficiário; (ii) elaboração de relatório 

com cálculo do prêmio pela SBCE; (iii) elaboração de relatório com análise de risco pela SBCE; (iv) pagamento 

do boleto de cobrança de prêmio pelo beneficiário; (v) autorização de pagamento de indenização pela SAIN; (vi) 

pagamento de indenização pelo BNDES; (vii) cobrança extrajudicial e judicial de créditos pela SBCE; e (viii) 

pagamento pelo devedor dos créditos recuperados com base em decisões das cobranças extrajudiciais e judiciais.  

 

QUESTÕES 

1. Qual é o impacto operacional e financeiro das falhas nos controles internos de pontos críticos da 

operacionalização do SCE lastreado no FGE? 

 

ITENS DO ANEXO IV DA DN TCU 132/2013 

2. Resultados Quantitativos e Qualitativos; 3. Indicadores; 4. Gestão de Pessoas; 11. Controles Internos. 

 

RESULTADOS 

 

1ª Constatação 

Não acompanhamento das solicitações de seguro com status "em espera", "em análise", "em cadastramento" e 

"desistência". 

 

Recomendação 

Sem prejuízo à recomendação exarada no Relatório de Auditoria nº 201203282, Controles da Gestão, Constatação 

1.1.1.1., Recomendação 1, recomendamos rotina de acompanhamento das solicitações de seguro com status “em 

espera”, “em análise”, “em cadastramento” e “desistência” que viabilize a verificação pela SAIN acerca da 

adequação das etapas do processo de seguro, o conhecimento sobre os motivos que justificaram as desistências e 

a atuação proativa no sentido de estímulo às exportações, sempre observando os indicadores financeiros do FGE 

para não destoarem de patamares razoáveis. 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 

A SAIN implementou rotina de contato telefônico com exportadores para verificar o motivo da não conclusão de 

certas operações. O relato de alguns desses contatos está presente no Anexo 2. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

2ª Constatação 

Não acompanhamento do cálculo da taxa de prêmio especificamente no que se refere aos coeficientes de risco-

país. 

 

Recomendação 

Sem prejuízo à recomendação exarada no Relatório de Auditoria nº 201203282, Controles da Gestão, Constatação 

1.1.1.1., Recomendação 1, recomendamos uma rotina de acompanhamento do cálculo da taxa de prêmio, 

especificamente em relação aos coeficientes de risco-país, que realize uma conferência do cálculo aplicado na 

determinação da taxa de prêmio, inclusive  dos valores atribuídos aos coeficientes da fórmula, antes de sua 

aprovação pela própria SAIN ou pelo COFIG. 
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Manifestação do FGE (17/12/2013) 

Ofício nº 186/2013/SAIN/MF-DF, de 17/12/2013. 

A COSEC realizou treinamento de seus funcionários para compreenderem melhor a metodologia de cálculo do 

prêmio das operações e como utilizar a calculadora de prêmio. Desde abril de 2013, os prêmios das operações são 

conferidos antes das reuniões do COFIG. Caso haja dúvidas ou erros, a SBCE é imediatamente informada para 

substituição do relatório da operação, caso seja necessário. As memórias de cálculo das novas operações estão 

sendo salvas na pasta eletrônica da operação. Em relação aos coeficientes, atualmente, se utiliza os valores 

fornecidos pela Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico – OCDE, em planilha 

disponibilizada por aquela Organização, e aprovada pela CAMEX. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

3ª Constatação 

Existência de relatórios de análise de risco da SBCE não conclusivos no que se refere ao credit score e à 

recomendação acerca do deferimento/indeferimento da operação de seguro. 

 

Recomendação 

Sem prejuízo à recomendação exarada no Relatório de Auditoria nº 201203282, Controles da Gestão, Constatação 

1.1.1.1., Recomendação 1, recomendamos a verificação sobre a completude das informações prestadas no 

relatório de análise de risco da SBCE, inclusive no que se refere à conclusividade do credit score e à 

recomendação acerca do deferimento/indeferimento da operação. 

Manifestação do FGE (17/12/2013) 

Ofício nº 186/2013/SAIN/MF-DF, de 17/12/2013. 

No atual contrato de prestação de serviços existe a figura da Ficha de Verificação do Relatório da Operação, que 

é uma ficha utilizada pelos funcionários da COSEC para verificar se todas as informações relevantes estão sendo 

apresentadas no relatório das operações. Caso a SBCE apresente relatórios sem as devidas informações, a 

empresa pode ser multada, conforme disposto no Acordo de Nível de Serviços nº 07, disposto no Edital de 

Concorrência nº 01/2011. 

Com relação ao credit score, informamos que a nova metodologia de precificação adotada e aprovada pela 

CAMEX, o Malzkuhn-Drysdale Package (MD) da OCDE, o credit score não é mais fator de 

deferimento/indeferimento de operações, tornando-se uma variável no cálculo de precificação de risco. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

4ª Constatação 

Não acompanhamento do recálculo do prêmio para as operações do setor de aviação. 

 

Recomendação 

Sem prejuízo à recomendação exarada no Relatório de Auditoria nº 201203282, Controles da Gestão, Constatação 

1.1.1.1., Recomendação 1, recomendamos rotina de acompanhamento da atualização do valor do prêmio 

decorrente da atualização da tabela de precificação para o setor de aviação e, adicionalmente, verificação no 

SIAFI dos valores de prêmios pagos pelo segurado. 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 

Já está estabelecido que a conferência deve ser feita no momento da aprovação da operação e não a cada entrega.  

Ressalte-se que a conferência de prêmios tem sido feita caso a caso, mas o ingresso no SIAFI tem sido feito pelos 

valores mensais e não parcela a parcela, tendo em conta o volume de trabalho operacional para a conferência 

individual. A SBCE informa o valor total das GRUs emitidas, que são conferidas se sua soma está de acordo no 

SIAFI. 

Análise da CGU 

Recusa aceita, vide manifestação da Unidade. 

 

5ª Constatação 

84,7% dos créditos em recuperação prescritos (US$ 22,768 milhões); 59,7% dos créditos considerados como 

perda integral ou provável (US$ 11,291 milhões); apenas 16,7% dos créditos com provável taxa de sucesso na 

recuperação com US$ 765 mil recuperados; e 45 operações pendentes de manifestação sobre a continuidade. 
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Recomendação 

Sem prejuízo à recomendação exarada no Relatório de Auditoria nº 201203282, Controles da Gestão, Constatação 

1.1.1.1., Recomendação 1, recomendamos: a obtenção da documentação necessária para o processo de 

recuperação já na fase de caracterização do sinistro; o mapeamento e sistematização do processo de recuperação; 

e o acompanhamento tempestivo da recuperação dos créditos indenizados a fim de garantir a adoção de medidas 

consideradas necessárias no menor tempo possível e a efetividade do processo de recuperação. 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 

O mapeamento do processo de recuperação foi iniciado e estava em estágio avançado (Anexo 3) até que o modelo 

de recuperação com a AGU tornou-se o mais viável, de forma que o mapeamento terá que ser refeito. A 

conferência de documentos está sendo feita no momento de caracterização de sinistro. A SAIN está monitorando 

e cobrando providências da SBCE para que haja a efetiva cobrança dos créditos sinistrados. Ressalte-se que 

dentro da SAIN está havendo uma readequação da distribuição de atividades, de forma que a recuperação de 

crédito passará para a Coordenação-Geral de Recuperação de Crédito (COREC), que já é responsável pela 

recuperação de créditos de devedores públicos.  Destaque-se ainda que houve duas iniciativas importantes 

relacionadas: (i) foi acordado com a PGFN a publicação de uma Portaria do Ministro da Fazenda criando a sala 

de situação, que reunirá SAIN, PGFN, STN, empresa assessora da SAIN, banco financiador e exportador, de 

forma a tornar mais rápida e efetiva a reação do Governo em caso de ameaças de sinistro no setor aeronáutico. A 

Portaria ainda não foi publicada, mas o conceito sala de situação já foi implementado com sucesso em duas 

situações, inclusive em uma operação que não era do setor aeronáutico. Em ambas operações, se conseguiu evitar 

o acionamento do SCE/FGE; (ii) conforme já mencionado neste documento, a SAIN está concluindo a elaboração 

de proposta de alteração legal que permitirá a aplicação de metodologia para decisão acerca da viabilidade 

econômica de recuperação judicial de créditos. 

Com relação à obtenção da documentação necessária para o processo de recuperação já na fase de caracterização 

do sinistro, informamos que esta recomendação não pode ser atendida, pois, nessa fase, o exportador/beneficiário 

deve usar esses documentos nos esforços de recuperação extrajudicial do crédito.   

Análise da CGU 

Em atendimento, conforme manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

Sem prejuízo à recomendação exarada no Relatório de Auditoria nº 201203282, Controles da Gestão, Constatação 

1.1.1.1., Recomendação 1, recomendamos a adoção, em momento oportuno, de medidas acerca da continuidade 

das 45 operações que carecem de manifestação formal ou gerencial do COFIG e/ou da SAIN. 

Manifestação do FGE (13/05/2014) 

Ofício nº 135/2014/SAIN/MF, de 13/05/2014. 

O número de operações pendentes já foi reduzido a 22 e as demandas reprimidas estão sendo paulatinamente 

solucionadas. 

Análise da CGU 

Em atendimento, conforme manifestação da Unidade. 
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2.3.1 Mapeamento de Processos, Riscos e Controles 

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 201203295 (18/07/2012) 

 

OBJETO 

Macroprocesso de Apoio de Gestão de Pessoas 

 

OBJETIVO 

Avaliar o mapeamento de processos, riscos e controles da SAIN 

 

ITENS DO ANEXO IV DA DN TCU 132/2013 

11. Controles Internos. 

 

RESULTADOS 

 

1ª Constatação 

Deficiência nos mecanismos de controle interno da unidade, bem como divergência entre as informações 

prestadas no Relatório de Gestão com a estrutura de controle interno comprovado documentalmente pela UJ. 

 

Recomendação 

Adequar os mecanismos de controle interno, conscientizando e divulgando a todos os níveis da unidade a 

importância desses controles para uma melhoria geral nos resultados alcançados pela Secretaria. 

Manifestação da SAIN (10/12/2013) 

Ofício nº 182/2013/SAIN/MF-DF, de 10/12/2013. 

As diretrizes de que trata a recomendação estão contempladas em um dos Objetivos do Plano de Planejamento 

Estratégico da SAIN, denominado: “Organizar e sistematizar processos, métodos e técnicas de trabalho”, com 

publicidade pela Portaria nº 23, de 31/5/2011. Adicionalmente, consultaremos os órgãos de controle para receber 

contribuições com sugestões e recomendações de melhorias. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

Instituir normativos sobre as atividades de guarda de estoque e inventário de bens e valores. 

Manifestação da SAIN (10/12/2013) 

Ofício nº 182/2013/SAIN/MF-DF, de 10/12/2013. 

A Secretaria segue todas as orientações do “Regulamento – Gestão do Patrimônio 2011 – v.1”, da Secretaria de 

Patrimônio da União – SPU/MP. 

Análise da CGU 

Recusa aceita, vide manifestação da Unidade. 

 

2ª Constatação 

Ausência de avaliação de riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem 

com a identificação de níveis de riscos operacionais e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 

Recomendação 

Identificar os processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade; 

Manifestação da SAIN (10/12/2013) 

Ofício nº 182/2013/SAIN/MF-DF, de 10/12/2013. 

A diretriz de que trata a recomendação está contemplada em um dos Objetivos do Plano de Planejamento 

Estratégico da SAIN, denominado: “Organizar e sistematizar processos, métodos e técnicas de trabalho”, com 

publicidade pela Portaria nº 23, de 31/5/2011. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

Realizar o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem 
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como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para 

mitiga-los; 

Manifestação da SAIN (10/12/2013) 

Ofício nº 182/2013/SAIN/MF-DF, de 10/12/2013. 

As diretrizes de que trata a recomendação estão contempladas em um dos Objetivos do Plano de Planejamento 

Estratégico da SAIN intitulado: “Organizar e sistematizar processos, métodos e técnicas de trabalho”, com 

publicidade pela Portaria nº23, de 31/5/2011. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

Definir os níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos 

diversos níveis da gestão; 

Manifestação da SAIN (10/12/2013) 

Ofício nº 182/2013/SAIN/MF-DF, de 10/12/2013. 

As diretrizes de que trata a recomendação estão contempladas em um dos Objetivos do Plano de Planejamento 

Estratégico da SAIN intitulado: “Organizar e sistematizar processos, métodos e técnicas de trabalho”, com 

publicidade pela Portaria nº23, de 31/5/2011. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

Realizar avaliação de riscos de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, 

ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo; 

Manifestação da SAIN (10/12/2013) 

Ofício nº 182/2013/SAIN/MF-DF, de 10/12/2013. 

As diretrizes de que trata a recomendação estão contempladas em um dos Objetivos do Plano de Planejamento 

Estratégico da SAIN, denominado: “Organizar e sistematizar processos, métodos e técnicas de trabalho”, com 

publicidade pela Portaria nº23, de 31/5/2011. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

Mensurar e classificar os riscos identificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades para gerar 

informações úteis à tomada de decisão; 

Manifestação da SAIN (10/12/2013) 

Ofício nº 182/2013/SAIN/MF-DF, de 10/12/2013. 

As diretrizes de que trata a recomendação estão contempladas em um dos Objetivos do Plano de Planejamento 

Estratégico da SAIN, denominado: “Organizar e sistematizar processos, métodos e técnicas de trabalho”, com 

publicidade pela Portaria nº23, de 31/5/2011. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

Registrar o histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade; 

Manifestação da SAIN (10/12/2013) 

Ofício nº 182/2013/SAIN/MF-DF, de 10/12/2013. 

A SAIN possui registro de todas as ocorrências decorrentes de fragilidades nos processos de controles internos da 

unidade. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

Definir políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da 

UJ, claramente estabelecidos; 

Manifestação da SAIN (10/12/2013) 
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Ofício nº 182/2013/SAIN/MF-DF, de 10/12/2013. 

Após a identificação dos riscos, serão definidas políticas e ações de prevenção e/ou mitigação. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 

Recomendação 

Adotar atividades de controle que sejam apropriadas e funcionem consistentemente de acordo com um plano de 

longo prazo. 

Manifestação da SAIN (10/12/2013) 

Ofício nº 182/2013/SAIN/MF-DF, de 10/12/2013. 

A Secretaria adotará atividades de controle resultantes de trabalho de identificação das melhores práticas 

adequadas a seus processos, conforme estabelecido no Objetivo intitulado: “Organizar e sistematizar processos, 

métodos e técnicas de trabalho”, com publicidade pela Portaria nº 23, de 31 de Maio de 2011, inserido no 

Planejamento Estratégico da Secretaria. Adicionalmente consultaremos os órgãos de controle para receber 

contribuições com sugestões e recomendações de melhorias. 

Análise da CGU 

Atendida, vide manifestação da Unidade. 

 



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

   

Certificado: 201405756 

Processo: 12120.000050/2014-13 

Unidades auditadas: Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN)/Fundo de Garantia à 

Exportação (FGE)/Seguro de Crédito à Exportação (SCE) 

Ministério supervisor: Ministério da Fazenda 

Município-UF: Brasília-DF  

Exercício: 2013 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos 

responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 

Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste 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 das unidades auditadas. 

3. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes 

do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 02 a 08 do processo, seja pela regularidade. 

 

 

       Brasília-DF, 14 de julho de 2014. 

 

 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área Fazendária II 

 

 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



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

 

 

Parecer: 201405756 

Processo: 12120.000050/2014-13 

Unidades Auditadas: Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN)/Fundo de Garantia à 

Exportação (FGE)/Seguro de Crédito à Exportação (SCE) 

Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda 

Município/UF: Brasília-DF 

Exercício: 2013 

Autoridade Supervisora: Ministro Guido Mantega  

 

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto ao 

processo de contas do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos atos de 

gestão referentes ao exercício de 2013, a partir dos principais registros e recomendações 

formulados pela equipe de auditoria. 

A Secretaria de Assuntos Internacionais vem, de forma efetiva, aprimorando 

gradualmente seus controles internos, com foco em riscos, considerando os aspectos estratégicos 

e operacionais que permeiam sua realidade, conforme se pôde observar pelas atividades 

empreendidas por iniciativa da própria Unidade e pelo monitoramento dos resultados das ações 

de controle que impactaram macroprocessos da SAIN durante o exercício de 2013. 

Em relação aos 3 macroprocessos finalísticos executados pela SAIN, esta 

Controladoria atuou no Macroprocesso de Participação na Condução da Política de Apoio às 

Exportações Brasileiras, verificando, primeiramente, que a SAIN vem atendendo às 

recomendações proferidas com base na constatação de inadequação do reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato de prestação de serviços relacionados ao SCE, ao amparo do FGE, 

firmado entre a Unidade e a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação S.A. (SBCE), mas a 

restituição de valores ao Erário e a apuração de responsabilidades sobre os fatos ainda carecem 

de alguns atos para serem finalizadas. 

Seguidamente, considerando a estratégia do SCE lastreado no FGE, esta CGU 

verificou o atendimento da recomendação derivada da necessidade de elaboração de 

planejamento para compatibilizar a estratégia do Seguro e do Fundo com a política pública de 



comércio exterior focada na promoção da exportação traçada para o País, sendo aprovado, em 

16/07/2013, pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), o Plano 

Estratégico do Seguro de Crédito à Exportação lastreado no Fundo de Garantia à Exportação, nos 

termos da Nota Técnica nº 235/COFIG/SAIN-MF, de 03/06/2013. 

Por fim, em relação à operacionalização do SCE ao amparo do FGE, verificou-se que 

as recomendações realizadas por esta Controladoria para aprimoramento de controles internos 

em pontos críticos do funcionamento do Seguro/Fundo, diante da existência de riscos 

operacionais e financeiros provenientes de possíveis falhas, vêm sendo gradualmente atendidas 

pela SAIN. Convém destacar que os pontos críticos, bem como os controles recomendados 

poderão variar com o advento da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias 

S.A. (ABGF), cabendo à SAIN definir novos pontos e controles a serem empreendidos. 

Já em referência aos 3 macroprocessos de apoio executados pela SAIN, esta CGU 

atuou, por meio da presente auditoria, no Macroprocesso de Gestão de Pessoas, verificando que a 

Unidade atendeu às recomendações realizadas por esta Controladoria relacionadas à melhoria do 

mapeamento de processos, riscos e controles da Secretaria. 

Em síntese, diante do monitoramento dos resultados das ações de controle realizadas 

por esta CGU que tiveram impacto nos macroprocessos da SAIN, do FGE e do SCE no decorrer 

do exercício de 2013, conclui-se, com base nas atividades empreendidas por iniciativa da própria 

Unidade e no gradual atendimento às recomendações de auditoria, pelo efetivo aprimoramento 

dos controles internos, com foco em riscos, indispensáveis ao cumprimento da missão, visão e 

finalidades institucionais. 

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 no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 

Certificado de Auditoria que foi pela regularidade das contas. 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-DF, 14 de julho de 2014. 

 
 

 

 

Diretor de Auditoria da Área Econômica – Substituto 


