
 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE ECONOMIA 

MONOGRAFIA DE BACHARELADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUIÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE 
FINANCIAMENTO A EXPORTAÇÃO NO BRASIL 

 
 

CAROLLINE LOPES RAMOS 
matrícula nº: 103113798 

 
 
 
 
 
 

ORIENTADOR: Prof. Edson Peterli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL 2011 
  



 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE ECONOMIA 

MONOGRAFIA DE BACHARELADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUIÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE 
FINANCIAMENTO A EXPORTAÇÃO NO BRASIL  

 
 
 
 

__________________________________ 
CAROLLINE LOPES RAMOS 

matrícula nº: 103113798 
 
 
 
 
 

ORIENTADOR: Prof. Edson Peterli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL 2011 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As opiniões expressas neste trabalho são de exclusiva responsabilidade da autora. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho aos meus pais, Luis Carlos e Elisabete.  
  



 
 

 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 

Agradeço aos meus pais, Luis Carlos e Elisabete, e ao meu namorado, Leonardo Araújo, pelo 
incentivo permanente e paciência, principalmente, nos muitos momentos de desalento.  

Agradeço especialmente ao meu orientador, Professor Doutor Edson Peterli, pela 
sensibilidade com que compreendeu minhas dificuldades e individualidades e pelo fato de me 
fazer acreditar que este trabalho poderia ser um objetivo alcançado.  

 
  



 
 

 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 
Esta monografia avalia a contribuição dos principais mecanismos de financiamento público 

brasileiro à atividade exportadora de pequenas e médias empresas. De modo geral, apresenta-

se o desempenho das exportações brasileiras por tamanho de empresa (pequena, média e 

grande) considerando a participação do sistema de financiamento às exportações no Brasil, 

desde os anos de 1970. Os principais órgãos de regulamentação e de apoio ao sistema de 

crédito às vendas externas são examinados concentrando a análise nos principais mecanismos 

públicos de financiamento às exportações do Brasil, o PROEX e BNDES-Exim. 

Palavras chaves: Exportações, Financiamento às Exportações; PROEX.  
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INTRODUÇÃO 
 

Os primeiros debates sobre a importância acerca do comércio externo que 

influenciaram a teoria econômica moderna iniciaram em 1776 a partir da publicação de Adam 

Smith do seu livro A Riqueza das nações. A teoria clássica a partir da ótica smithiana busca 

explicar o fluxo mercantil a partir da produtividade relativa dos fatores de produção, que 

decorre em primeiro lugar da divisão do trabalho. Adam Smith postula que a especialização 

do trabalho aumenta a capacidade produtiva, que por sua vez permite uma melhor dotação de 

recursos, bem como excedentes cada vez mais amplos, que ao serem permutados 

incrementam a riqueza. 

O autor utiliza a idéia das vantagens absolutas para demonstrar os benefícios da 

especialização do trabalho e da troca entre os países. Smith em sua análise sobre o comércio 

internacional afirma que um país detém vantagem absoluta sob outras nações quando na 

produção de um determinado bem utiliza uma menor quantidade de insumo por possuir uma 

maior produtividade relativa dos seus fatores de produção. Como resultado, Smith evidenciou 

que o comércio internacional amplia o bem-estar dos países envolvidos no comércio 

internacional a partir da exportação de bens que conferem vantagens absolutas e importação 

de bens que outros países produzem com menos recursos do que seria necessário na produção 

interna.  

Eis uma máxima que todo chefe de família prudente deve seguir: nunca tentar 
fazer em casa aquilo que seja mais caro fazer do que comprar. O alfaiate não 
tenta fabricar seus sapatos, mas os compra do sapateiro. Este não tenta 
confeccionar seu traje, mas recorre ao alfaiate. O agricultor não tenta fazer 
nem um nem outro, mas se vale desses artesãos. Todos consideram que é mais 
interessante usar suas capacidades naquilo em que têm vantagem sobre seus 
vizinhos e comprar, com parte do resultado de suas atividades, ou o que vem a 
dar no mesmo, com o preço de parte das mesmas, aquilo de que venham a 
precisar. (SMITH, 1985:380). 

A teoria do comércio internacional introduzida por Smith foi aprimorada 

posteriormente por David Ricardo, a partir do principio das vantagens comparativas, que 

consistia na possibilidade de ganhos no comércio internacional a todos os países, 

independente destes possuírem ou não vantagens absolutas. Segundo a teoria ricardiana, um 

país possui vantagens comparativas na produção de um bem se o custo de oportunidade dele 

em termos de outros bens produzidos no país é inferior independente dos custos dos demais 

países na produção daquele bem. Seria mais vantajoso aos países efetuarem suas trocas 
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internacionais com base nos custos de oportunidades das produções nacionais, conforme 

demonstrado no exemplo a seguir:  

O país A precisa de 90 horas para produzir tecido, e 80 horas para produzir vinho. 

Enquanto o país B utiliza 100 horas para produção da mesma quantidade de tecido e 120 

horas na produção de vinho. Neste cenário, o país A possui vantagem absoluta na produção de 

ambos os produtos. A partir do pensamento de Ricardo, o país A deveria se especializar 

apenas na produção de vinho, onde tem maior vantagem, comprar tecidos e vender vinho do 

país B. Já o país B se especializaria na produção de tecido, compraria vinho venderia tecido 

ao país A.  

“Num sistema comercial perfeitamente livre, cada país naturalmente dedica 
seu capital e seu trabalho à atividade que lhe seja mais benéfica. Essa busca 
de vantagem individual está admiravelmente associada ao bem universal do 
conjunto dos países. Estimulando a dedicação ao trabalho, recompensando a 
engenhosidade e propiciando o uso mais eficaz das potencialidades 
proporcionadas pela natureza, distribui-se o trabalho de modo mais eficiente e 
mais econômico, enquanto, pelo aumento geral do volume de produtos 
difunde-se o benefício de modo geral e une-se a sociedade universal de todas 
as nações do mundo civilizado por laços comuns de interesse e de 
intercâmbio.” (RICARDO, 1982:104). 

Sendo assim, o entendimento de Ricardo é que o comércio entre dois países pode 

beneficiar ambos, se cada um se especializar na produção dos produtos nos quais possui 

vantagens comparativas. 

Outras linhas de pensamento desenvolvidas como alternativa à teoria clássica, não 

abandonaram o princípio das vantagens absolutas e relativas, no entanto buscam enfoques 

alternativos com o objetivo de elucidar os determinantes dos padrões de troca, bem como da 

capacidade competitiva dos países envolvidos no comércio internacional; e por fim entender 

como as vantagens obtidas no comércio internacional emergem.  

Em linhas gerais, alguns autores contribuíram para ampliar a teoria clássica. Stuart 

Mill (1983) incluiu a demanda como variável explicativa do equilíbrio das trocas no mercado 

internacional e determinou a relação quantitativa de troca; Schumpeter (1984), por outro lado, 

apresentou a noção do progresso técnico responsável pela ruptura de um padrão técnico-

produção-consumo e por incluir dinamismo nos termos de troca entre os países; Williamson 

(1989) afirmou a importância da intervenção do Estado através de políticas públicas para 

reduzir os custos das empresas de um país em comparação com os custos das empresas 

internacionais; Porter (1989) se concentrou nas vantagens competitivas de um país originadas 
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pelas forças competitivas de mercados segmentados, de produtos singulares, e da tecnológica 

de produto e processo disponíveis a empresas localizadas em determinados países. 

A menção feita aos principais pensadores que contribuíram para a evolução da teoria 

de comércio internacional é importante, na medida em que seus esforços demonstram os 

ganhos provenientes das trocas internacionais. Assim, o desenvolvimento de ferramentas 

institucionais que levem a melhor utilização dos fatores de produção, seja através de recursos 

tecnológicos, diferenciação de produto, ou aparato jurídico-institucional devem ser 

privilegiados em detrimentos dos instrumentos de política comercial externa que restrinjam o 

fortalecimento do mercado internacional. 

“De acordo com o argumento político a favor do livre comércio, o 

compromisso político com o livre comércio pode ser uma boa idéia na prática, 

mesmo que em principio possa haver políticas melhores. Com frequência, os 

economistas argumentam que, na prática, as políticas comerciais são mais 

influenciadas por interesses particulares [...] na teoria, um conjunto específico 

de tarifas e subsídios à exportação poderia aumentar o bem estar nacional 

[...].” (KRUGMAN E OBSTFELD, 2005, p.165). 

Os benefícios trazidos pelas exportações são potencialmente favoráveis na medida em 

que promovem a geração de empregos e renda, aumentam as reservas cambiais e possibilitam 

um melhor desempenho na balança comercial. Para as empresas a exportação é uma 

alternativa estratégica, pois permite maiores possibilidades de ganhos de escala por meio de 

um mercado mais amplo e diversificado, bem como estimula a eficiência via aumento da 

competitividade em nível mundial. 

Dessa forma, potencializar ou manter a competitividade sustentada das empresas por 

meio da criação de condições para o desenvolvimento harmonioso das vantagens competitivas 

pode revelar-se uma condição indispensável para o sucesso do crescimento e da 

competitividade sustentada de um país e de suas empresas. Neste aspecto, pode-se afirmar a 

importância dos mecanismos oficiais de financiamento às exportações, tanto na produção 

como na comercialização do bem exportável, conforme expressa Veiga e Iglesias (2003) “os 

mecanismos públicos desempenham um papel importante no suprimento de financiamento 

para bens com ciclos longos de produção e comercialização e para os quais o financiamento é 

um fator relevante de competitividade internacional”. Adiante, Garófalo e Teixeira (1996) 

opinam que a necessidade de financiamento é um fator crucial para competitividade dos bens 

a serem comercializados internacionalmente, bem como constatam que quanto menor o grau 
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de desenvolvimento de um país, maior deve ser a presença do Estado no sistema de crédito 

público.  

Este trabalho tem por objetivo avaliar a contribuição dos principais mecanismos de 

financiamento público brasileiro à atividade exportadora de pequenas e médias empresas. O 

desenvolvimento deste trabalho divide-se em quatro capítulos, além desta introdução.  

No primeiro capítulo será apresentado o desempenho das exportações brasileiras, bem 

como das pequenas e médias empresas a partir de um enfoque teórico e histórico do sistema 

de financiamento às exportações no Brasil.  

No segundo capítulo, serão apresentados os principais órgãos de regulamentação e de 

apoio ao sistema de crédito às vendas externas.  

No terceiro capítulo, serão apresentados os principais mecanismos públicos de 

financiamento às exportações do Brasil, o Programa de Financiamento às Exportações 

(PROEX) e BNDES-Exim, bem como suas características. 

A seguir, no quarto capítulo, será efetuada uma análise sobre a contribuição do 

Governo através de mecanismos de financiamento público para o aumento do valor e volume 

das exportações, sobretudo das micro, pequenas e médias empresas. 

Para testar as hipóteses de que o Estado, através de seus programas de incentivo, via 

crédito às exportações, têm colaborado para incrementar as vendas externas e ampliar a 

participação das pequenas e médias empresas no mercado mundial, focaremos o presente 

estudo numa análise do desempenho do PROEX, programa que teoricamente deve dar suporte 

creditício aos pequenos e médios exportadores, exatamente aqueles que possuem maiores 

dificuldades de acesso ao crédito. O quinto e último capítulo, serão apresentadas as 

considerações finais. 
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CAPÍTULO I – SÍNTESE DA POLÍTICA DE EXPORTAÇÕES NO 
BRASIL. 
 

I.1 - A Política de Exportação entre 1964 e 1990. 
 

As primeiras políticas públicas de incentivo às exportações montadas a partir de 

meados da década de 1960 visavam promover as vendas externas brasileiras, “sem alterar a 

estrutura de barreiras às importações que constituíam um elemento central da estratégia de 

desenvolvimento industrial por substituição de importações” (Veiga e Iglesias, 2003, p. 9).  

Na área do financiamento às exportações, a primeira iniciativa pública data de junho 

de 1966, quando foi criado o Fundo de Financiamento à Exportação (FINEX) com objetivo de 

suprir a demanda de crédito não atendida pelo setor financeiro privado, bem como 

desenvolver e diversificar a pauta de exportações no país. Na década de 1970, somaram-se 

outros mecanismos ao FINEX, como o esquema de equalização das taxas de juros. 

O sistema de financiamento começou a apresentar problemas quando a crise do Estado 

e da economia na década de 1980, atribuída principalmente à falência das políticas 

governamentais desenvolvidas naqueles últimos anos e aos acontecimentos externos, levaram 

a estagnação do nível de atividade econômica, o atraso tecnológico, e por sua vez a 

interrupção das políticas de estímulo às exportações via financiamento. 

A economia brasileira durante esse período enfrentou a crescente dívida pública, o 

aumento da inflação, e baixas taxas de investimentos no país o que direcionou as políticas 

públicas aos esforços de controle da inflação.  

Diante desse cenário, várias alterações aos mecanismos de financiamento foram 

introduzidas, como a redução dos níveis de equalização e a lista de produtos elegíveis, até que 

em 1988 o FINEX e o sistema de equalização de taxas de juros foram desativados, como sinal 

de desmonte do sistema público de financiamento estabelecido nas décadas de 1960 e 1970. 

Pianni e Valls Perreira (1990) atribuem a própria estrutura do sistema público de 

financiamento no período o seu esgotamento. Os recursos disponíveis para crédito à 

exportação, além de possuir dotação orçamentária, apresentava um custo fixado em termos 

nominais ou atrelado a indexadores que não condiziam com o contexto de aceleração 
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inflacionária dos anos 80, o que ampliava o nível de subsídio embutido nos financiamentos e 

tornou as operações de crédito cada vez mais onerosas para o Tesouro e por fim 

insustentáveis, tendo em vista o nível de endividamento do Governo nesses anos. 

I.2 - A Remontagem da Política de Exportação após a Abertura da Economia 
 

A partir da década de 1990, o Brasil iniciou um período de transformações econômicas 

e de comércio exterior onde o processo de estabilização macroeconômica e as reformas 

regulatórias foram os fatores centrais que conduziram a ampliação do grau de exposição do 

país ao cenário internacional e viabilizaram a implementação de novas políticas de 

valorização da atividade do comércio exterior.  

A redução das barreiras que protegiam no passado a indústria nacional, a introdução 

do plano Real, que rompeu com a espiral inflacionária, e a mudança da política cambial 

delinearam um cenário em que a internacionalização, designadamente a exportação, constituiu 

um desafio e uma inevitabilidade. Esta surgiu como resultado natural de estratégias 

empresariais, visto que, a exposição das firmas locais à concorrência com importados impôs 

condições competitivas no mercado interno que significavam uma produção em uma escala 

tão maior, que a exportação tornou-se fundamental, bem como a importância das empresas de 

se modernizarem e se tornarem mais competitivas e eficientes, para não correrem o risco de 

não sobreviver. 

Na área de financiamento público, Veiga e Iglesias (2003) citam que os principais 

componentes do processo de reestruturação da política de comércio exterior a partir da década 

de 1990 são: (i) a desoneração tributária das exportações; (ii) o restabelecimento de 

mecanismos públicos de financiamento e seguro às exportações; (iii) a reorganização das 

estruturas institucionais de promoção comercial; e (iv) os esforços para identificar fatores 

sistêmicos regulatórios e infra-estruturais que onerassem os investimentos, a produção e as 

exportações. 

No início da década de 1990, o governo restabeleceu as linhas de crédito com a 

criação do Programa Finamex1, atualmente denominado BNDES-Exim, operado pelo 

BNDES, e o Programa de Financiamento às Exportações - PROEX que absorveu as linhas de 

                                                        
1 O termo FINAMEX é derivado do nome FINAME, subsidiária do BNDES para o financiamento à comercialização de bens 
de capital. 
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crédito ainda ativa do antigo FINEX2. O PROEX também reintroduziu o sistema de 

equalização de taxas de juros vigentes à época do FINEX e da Resolução 509 do Conselho 

Monetário Nacional - CMN.  

“No início dos anos 90, depois de um curto período em que se anunciou a 
intenção de promover a implantação de um banco de comércio exterior 
predominantemente privado, as linhas de crédito foram gradual e seletivamente 
restabelecidas por meio do FINAMEX, operado pelo BNDES e voltado para o 
setor de bens de capital. Na mesma época, o Governo regulamentou o Programa 
de Financiamento às Exportações (PROEX), que absorveu as linhas de crédito 
mais antigas do antigo FINEX e re-introduziu o sistema de equalização de taxas 
de juros, vigente sob o FINEX e a Resolução 509. Também os recursos do 
PROEX estavam destinados, naquele momento, a financiar bens de capital.” 
(Veiga e Iglesias, 2003). 

Em fevereiro de 1992, o Governo lançou a Política Ativa de Comércio Exterior 

(PACE). Entre as medidas adotadas na PACE, diversas se referem ao PROEX. Neste ano, o 

projeto de lei sancionado pelo Legislativo permitiu a emissão de títulos públicos federais com 

correção cambial destinados a lastrear o pagamento da equalização de taxas de juros. Essa 

medida teve por objetivo aproximar o setor privado ao sistema de financiamento às 

exportações por oferecer ao banco financiador uma garantia da União, no que se refere ao 

compromisso de equalização de taxas de juros até o final do empréstimo. Além disso, o 

Governo se comprometeu a rever a legislação sobre Seguro de Crédito à Exportação, 

favorecendo a alavancagem das exportações de maior valor agregado e conteúdo tecnológico. 

Segundo Pinheiro et al (1994), a PACE instituiu também o Programa de Apoio ao 

Comércio Exterior Brasileiro, que engloba as atividades de treinamento, que tem como 

objetivo fomentar o ingresso de novas empresas na atividade de comércio exterior e, no 

âmbito governamental, estabelecer uma uniformidade no tratamento das questões relativas ao 

comércio exterior; de pesquisa de mercado; de implementação de um cadastro informatizado 

de potenciais importadores; de edição e distribuição de informes técnicos; e de estímulo à 

participação brasileira em eventos como feiras e exposições internacionais. A PACE criou 

ainda os serviços disque-decex e disque-aduana, para informar ao público sobre os 

procedimentos aduaneiros e de comércio exterior em geral.  

No que se refere à administração do comércio exterior, implantou- se o Sistema 

Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) para viabilizar a integração computadorizada 

dos principais órgãos federais e agentes privados na área de comércio exterior. A PACE 

                                                        
2 O FINEX e a resolução 509 do CMN (equalização de taxas de juros) foram desativados em 1988. O agravamento das 
restrições financeiras na segunda metade da década de 1980 levou à interrupção da maioria das linhas de crédito. 
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contempla ainda a simplificação dos procedimentos adotados por regimes aduaneiros 

especiais, como o drawback, e a consolidação da legislação em uma Lei Única de Comércio 

Exterior. 

As duas linhas de financiamentos mencionadas foram nos últimos anos 

significativamente remodeladas e reforçadas em termos de recursos orçamentários, técnicos e 

de abrangência, tornando-se menos concentradas setorialmente. No início dos anos 90 os 

mecanismos se dirigiam quase que exclusivamente a bens de capital, no entanto esses 

instrumentos foram se horizontalizando e a lista de produtos beneficiados aumentou 

consideravelmente. Adicionalmente, se constata que os recursos orçamentários de fonte 

pública vêm logrando aumentar sua carteira de clientes de menor porte, como um esforço do 

Governo de dar acesso a essas empresas ao mercado internacional. 

A partir de 2000, tendeu a consolidar-se um sistema público de crédito às exportações 

baseado em um tripé: os créditos do BNDES-Exim, o seguro de crédito à exportação e o 

mecanismo de equalização do PROEX. A linha de financiamento do PROEX passou a buscar 

atender prioritariamente empresas de menor porte, e assumir um papel relevante no apoio 

principalmente às exportações de serviços de engenharia. 

I.3 - Desempenho das Exportações Brasileiras. 
 

A atuação das exportações no período pós-abertura (1996 a 2006) na balança 

comercial brasileira foi influenciada por diversos fatores. Dentre estes, o processo de 

liberalização comercial iniciado nos anos 1990, com a redução de tarifas de importação e 

reformulação dos incentivos à exportação. No mesmo período, é criado o bloco econômico 

regional, o MERCOSUL, e a Organização Mundial de Comércio, organismo responsável pela 

regulamentação do comércio. 

A evolução das exportações no período apresentada no Gráfico 1: Balança Comercial 

Brasileira - 1992 a 2006 demonstra que ao contrário da maioria das experiências bem-

sucedidas nos países em desenvolvimento, a abertura comercial iniciado nos anos 90 não foi 

acompanhada pelo aumento expressivo das exportações. 

As políticas de estímulo ao setor exportador certamente contribuíram para a redução 

do viés antiexportador, no entanto as exportações apresentaram uma taxa de crescimento 
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anual composta de apenas 8%, enquanto o crescimento das importações, 24%, no período 

compreendido entre 1992 a 1997, mostrou-se significativamente superior  

Um dos fatores que contribuiu para esse cenário foi a estabilidade da moeda brasileira, 

devido a implantação do Plano Real em 1994, que vinculou a nova moeda ao dólar, e por sua 

vez trouxe credibilidade do país no exterior. A inflação foi reduzida e controlada, porém os 

produtos importados se tornaram mais atrativos que os produtos produzidos internamente, o 

que resultou em desequilíbrio da balança comercial, com o rápido crescimento das 

importações e pequeno crescimento exportações. 

A situação se agravou ao final de 1997 e durante 1998, e a tendência de crescimento 

das exportações que estava iniciando foi interrompida pela deterioração dos mercados 

internacionais provocada pela Crise Asiática e a Crise Rússia. 

As crises financeiras de repercussão internacional geraram a perda de credibilidade 

internacional. Como resposta às crises, o Governo foi forçado a rever sua política de controle 

da inflação via âncora cambial, por meio da implantação do regime de câmbio flutuante, em 

15 de janeiro de 1999. Ao final de 1999, o preço do dólar norte-americano alcançou R$ 1,789, 

o que refletiu uma desvalorização estimada em 40% em relação ao ano anterior. O início da 

desvalorização cambial, viabilizada pela adoção do câmbio flexível, estimulou as exportações, 

já que a depreciação do real configurou por si só um ganho de competitividade para o 

produtor brasileiro. Da mesma forma, as importações de bens e serviços foram 

desestimuladas, o que refletiu na diminuição do déficit da balança comercial. 

A recuperação econômica do Brasil e a consolidação do novo sistema de câmbio 

flutuante se deram apenas no ano 2001, em conjunto a retomada pós-crise da economia 

internacional, o que gerou um novo impulso ao comércio internacional brasileiro e permitiu o 

primeiro superávit da balança comercial após a implantação do plano Real. Como resultado, 

as exportações saltaram de 47,7 bilhões para 137,8 bilhões de dólares de 1996 a 2006. A partir 

de 2001, as vendas externas descolaram das importações e despontaram a uma taxa de 

crescimento anual composto de 19%, o que representa aproximadamente um crescimento 

duas vezes superior as importações, embora ambas tenham seguindo uma tendência 

semelhante. 
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Gráfico 1: Balança Comercial Brasileira - 1992 a 2006 - US$ bilhões  
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Fonte: SECEX. Elaboração própria. 

O fato é que, ao longo dos últimos anos, o Brasil vem aumentando a participação das 

suas exportações enquanto proporção do PIB. De 1996 a 2006, essa participação cresceu 

aproximadamente 127%, saltando de 6,7% para 12,8%. Da mesma forma, a participação 

brasileira no total das exportações realizadas no mundo que vinha decrescendo (saindo de 

1,04% em 1994 para 0,86% em 1999) também apresentou crescimento e em 2006, essa 

participação atingiu seu maior patamar no período, 1,17%. 

O primeiro foi o choque adverso dos preços relativos: entre os meses de 
janeiro de 1997 e janeiro de 1999 – quando ocorreu a desvalorização –, o 
índice de preços dos produtos básicos e semimanufaturados exportados pelo 
Brasil caiu 15% e 17%, respectivamente. O segundo foi o fechamento dos 
mercados internacionais de crédito, após a crise da Rússia, em agosto de 
1998. A estratégia brasileira pressupunha que o país teria tempo para fazer os 
ajustes necessários, enquanto o resto do mundo financiava um desequilíbrio 
temporariamente elevado do Balanço de Pagamentos. O choque de preços fez 
esse desequilíbrio se tornar ainda maior. (AVERBUG e GIAMBIAGI, 2000, p. 
11) 

A participação das exportações no comércio internacional embora tenha obtido ganhos 

positivos, ainda tem um desafio pela frente, tendo em vista que Alemanha, Estados Unidos, 

China, Japão e França juntos detêm aproximadamente 37% das exportações mundiais, com 

média de participação que varia de 3 a 9%. 
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Gráfico 2: Participação (%) das Exportações Brasileiras no PIB.  

 
Fonte: SECEX. Elaboração própria. 

Gráfico 3: Participação (%) do Brasil nas Exportações Mundiais.  

 
Fonte: SECEX. Elaboração própria. 
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Gráfico 4: Participação (%) das Exportações por Fator Agregado. 

 
Fonte: SECEX. Elaboração própria. 

Neste aspecto pode-se reafirmar a importância do financiamento às exportações, haja 
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detêm 33% dos empregos formais, correspondem a 0,3% do total de empresas e a 62% da 

massa salarial total. 

O principal setor de atuação exportadora das empresas de menor porte industriais é o 

de fabricação de máquinas e equipamentos (16,3%), seguidos pelo de fabricação de produtos 

de madeira (12,1%), fabricação de móveis e indústrias diversas (11,8%), preparação de couros 

e fabricação de artefatos em couro, artigos de viagem e calçados (7,8%), confecção de artigos 

do vestuário e acessórios (7,1%), e demais setores (44,9%). 

Ao avaliar a freqüência exportadora das MPMEs brasileiras verifica-se que a 

continuidade nas exportações aumenta em um crescimento linear, com um incremento de 

242% no número de microempresas com participação contínua entre os anos de 1998 e 2009.  

Quando comparadas as empresas de grande porte, os dados demonstram que as 

MPMEs representam 76% do total das empresas exportadoras, no entanto quando se trata de 

valor exportado a participação ainda está concentrada nas grandes empresas com 

aproximadamente 92% do total exportado. 

Gráficos 5: Empresas Exportadoras por Porte e Valor Exportado por Porte.  

 

Fonte: SECEX, 2006. Elaboração própria. 
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CAPÍTULO II - ESTRUTURA DO COMÉRCIO EXTERIOR 
BRASILEIRO. 
 

Até 1990, as ações e decisões sobre as políticas de comércio exterior no País se 

mantiveram centralizadas em torno da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil 

(CACEX), que reunia múltiplas funções, são elas: concessão de recursos financeiros, crédito e 

incentivos fiscais, regulamentação, operacionalização, e comercialização dos produtos 

brasileiros. Motta e Veiga (2003) caracterizam a estrutura interna da única agência federal 

responsável pela direção do comércio externo no Brasil pela subordinação ao Estado e pelas 

parcerias informais de caráter “setorialista” permeada por informações não transparentes 

entre agentes privados e públicos.  

O CACEX foi desativa no ano de 1990 e suas funções foram distribuídas pela 

Secretaria do Comércio Exterior (SECEX) e Agência de Promoção de Exportações e 

Investimentos (APEX-Brasil), ambas subordinadas ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior – MDIC.  

Em novembro de 1997, foi criada por decreto presidencial a Agência de Promoção de 

Exportações (APEX), com o papel de promover as vendas externas de bens e serviços 

brasileiros através de ações realizadas em parceria com os setores público e privado. “A 

Agência foi criada com o objetivo geral de reverter o cenário de concentração das exportações 

em empresas de grande porte e de procurar estimular um maior conteúdo tecnológico nas 

exportações das empresas de pequeno porte” (Álvares, 1999, p. 61). 

Em resumo, os anos 90, foram marcados pela reorganização da estrutura do comércio 

exterior brasileiro a partir da criação de novos órgãos. A gestão da política de apoio ao 

comércio internacional tornou-se mais dinâmica, dividindo funções entre ministérios, 

secretárias, departamentos, bancos e órgãos não governamentais, o que promoveu o 

incremento ao programa de promoção às exportações. Atualmente o Brasil possui uma 

complexa estrutura de regulamentação, defesa e suporte ao comércio exterior, como se 

percebe na Figura 1 – Estrutura do Comércio Exterior Brasileiro.  
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Figura 1: Estrutura do Comércio Exterior Brasileiro.  

 
Fonte: MIDC. Elaboração própria. 

II.1 - Câmera de Comércio Exterior – CAMEX. 
 

A CAMEX é um órgão integrante do Conselho do Governo, criado em janeiro de 

1995, com objetivo de formular, adotar, programar e coordenar políticas e atividades relativas 

ao comércio exterior de bens e serviços. As competências redefinidas pela Resolução No 11, 

de 25 de abril de 2005, compreendem dentre muitas a de 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.  

A CAMEX é formada3 pelo Conselho de Ministros, Comitê Executivo de Gestão 

(GECEX), COFIG, Conselho Consultivo do Setor Privado (CONEX), integrado por até 20 

representantes do setor privado, e Secretaria Executiva. 

  

                                                        
3Artigo 2º do Regimento Interno do CAMEX, Anexo a Resolução No 11, de 25 de abril de 2005. 
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II.1.1 - Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações – COFIG. 
 

O COFIG, colegiado integrante da CAMEX, criado em fevereiro de 2004, unificou as 

competências do Comitê de Crédito às Exportações (CCEx) e do Conselho Diretor do Fundo 

de Garantia à Exportação (CFGE), com o intuito de trazer mais agilidade e eficiência para os 

exportadores, bem como uma visão mais coordenada do governo e dos setores apoiados. O 

COFIG é composto pelo secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, que o preside, e por um representante titular e suplente indicado 

nominalmente, da Secretaria do Tesouro Nacional e de cada um dos Ministérios que 

compõem a CAMEX· (Ministério da Fazenda - MF, Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA, Ministério do Planejamento - MP, Ministério das Relações 

Exteriores - MRE e Casa Civil). 

Participam também das reuniões do COFIG, sem direito a voto, com vistas a 

apresentar suas respectivas operações, um representante titular e respectivo suplente, 

indicados nominalmente pelos seguintes órgãos4: 

§ Banco do Brasil; 

§ Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; 

§ IRB – Brasil Resseguro S.A; e 

§ Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação S.A – SBCE. 

O COFIG possui, entre outras, as atribuições de estabelecer alçadas e demais condições a 

serem observadas pelo Banco do Brasil, na condução do PROEX; analisar os pedidos de 

equalização de taxas de juros que extrapolem ou não atendam aos limites e às condições de 

alçada do Banco do Brasil; e analisar os pedidos de equalização de taxas de juros relativos à 

exportação de serviços, de programas de computadores (softwares), de navios e de aeronaves 

para aviação regional. 

II.2 - Ministério do desenvolvimento da indústria e comércio exterior – MDIC. 
 

O MDIC instituiu-se a partir da Medida Provisória No 1.911-8, de 29 de julho de 1999 

e tem como competência, além de políticas de desenvolvimento da indústria, do comércio e 

dos serviços; políticas de comércio exterior; regulamentação e execução dos programas e 

atividades relativas ao comércio exterior.  

                                                        
4 Artigo 3º do Regimento Interno do COFIG, aprovado na 31ª Reunião Ordinária do Comitê realizada em 
28 de fevereiro de 2007. 
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A área de competência do MDIC abrange assuntos desde política de desenvolvimento 

da indústria, comércio e serviço a regulamentação, execução e participação em negociações 

internacionais relativas comércio exterior e seus programas e atividades, e formulação de 

política de apoio as micro, pequenas e médias empresas.  

Dentre as diversas Secretarias que compõem a estrutura do Ministério, está a 

Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), que possui função de assessorar e coordenar a 

participação do MIDC no Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações - COFIG, no 

Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior e na Comissão de Programação Financeira do 

Programa de Financiamento às Exportações – PROEX.  

O MIDC oferece ferramentas informativas aos exportadores, e interessados a ingressar 

no comércio exterior, através de sites como Portal do Exportador e Vitrine do Exportador, 

com objetivo de oferecer informações básicas sobre os principais termos, mecanismos, 

legislação, eventos e atividades que ajudem ao exportador no processo de alcançar novos 

mercados.  

II.3 - Ministério das Relações Exteriores – MRE. 
 

O MRE é responsável por assessorar o Presidente da República na formulação e 

execução da política externa brasileira. Dentro da sua estrutura diplomática, possui o 

Departamento de Promoção Comercial (DPR), subordinado a Subsecretaria Geral de 

Cooperação e Comunidades Brasileiras no Exterior, e tem como função, orientar e controlar 

as atividades de promoção comercial no exterior. O Departamento de Promoção Comercial do 

MRE apóia as exportações brasileiras, no sentido de divulgação de oportunidades comerciais 

como eventos (feiras e exposições internacionais, missões empresariais, seminários), 

investimentos e transferência de tecnologia. 

II.4 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 
 

O Sistema BNDES é composto do Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES e 

suas subsidiárias, a Agência Especial para Financiamento Industrial (FINAME) e o BNDES 

Participações S.A. (BNDESPAR).  

O BNDES, desde sua criação em 1952 pela Lei No 1.628, de 20 de junho de 1952, 

esteve fortemente vinculado às diretrizes governamentais, e atua como um importante 
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instrumento para analisar projetos e dar suporte ao Governo na implementação de políticas 

estratégicas para a industrialização do Brasil.  

Em 1971, o BNDES se tornou um órgão vinculado ao MIDC e foi enquadrado como 

empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. 

Atualmente o Banco possui múltiplos princípios que norteiam sua atividade como 

estimular o desenvolvimento econômico e social do País, fortalecer o setor empresarial e o 

mercado de capitais, atenuar os desequilíbrios regionais, promover desenvolvimento 

integrados dos diversos setores da economia, bem como das micro, pequenas e médias 

empresas, e crescimento e diversificação das exportações. 

Entre o conjunto de programas já lançados pelo Banco, ressalta-se o apoio as 

exportações e inserção internacional das empresas privadas através de financiamentos com 

custos e prazos diferenciados e competitivos. Os produtos oferecidos pelo BNDES se dividem 

em linhas de financiamento, em que se destacam o BNDES Finem – Apoio à formação de 

capital de giro a empresas exportadoras, o BNDES Exim – Financiamento à produção de bens 

e serviços brasileiros à exportação e comercialização no exterior. 

De acordo com o BNDES, o banco tem consolidado também sua posição de 

financiador das exportações brasileiras de serviços de engenharia e construção, como se pode 

observar através dos outros programas direcionados à internacionalização de empresas, como 

BNDES Pró-Aeronáutica.  

II.5 - Banco do Brasil S.A – BB. 
 

O Banco do Brasil S.A foi o primeiro banco a operar no Brasil e atua desde então 

como um dos agentes do desenvolvimento econômico do país. Atualmente o Banco do Brasil 

é uma sociedade de economia mista com participação majoritária do Governo Federal.  

O Banco do Brasil é uma das Instituições Financeiras Oficiais Federais. Sendo assim, 

a Instituição contribui com o Governo Federal na execução de políticas públicas, viabilizando 

os repasses, a administração e arrecadação de recursos financeiros, a exemplo de: (i) 

recolhimento de tributos federais; (ii) operações de crédito lastreadas com recursos 

provenientes de contribuições federais; (iii) financiamento diretor ao exportador com recursos 

obtidos junto ao Tesouro Nacional - PROEX, dentro outros.  
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CAPÍTULO III - MECANISMOS PÚBLICOS DE FINANCIAMENTO ÀS 
EXPORTAÇÕES. 
 

O mercado de financiamento à exportação se divide basicamente em dois tipos de 

crédito: o financiamento à produção (pré-embarque) e à comercialização (pós-embarque). Os 

dois tipos de financiamento podem ser mais ou menos importantes a depender do setor, mas 

um mercado bem desenvolvido de ambos em um país é essencial para a viabilização de 

exportações.  

O financiamento à produção fornece recursos em prazos adequados ao ciclo de 

produção da empresa que irá exportar. É representado por capital de giro que o exportador irá 

utilizar na compra de matéria-prima e mão-de-obra para a produção dos bens a serem 

exportados.  

O financiamento à comercialização permite que a empresa financie seu importador e 

receba os recursos antecipadamente. A empresa poderá competir internacionalmente com 

prazos de pagamento mais longos sem onerar sua estrutura financeira. Uma mesma operação 

pode contar com os dois tipos de financiamento. Financia-se a produção, na fase pré-

embarque, e depois se descontam as cambiais geradas pela venda do bem a prazo ao 

importador.  

O sistema público de crédito à exportação busca cumprir as função não 

desempenhadas pelas instituições financeiras privadas, entre as quais: prover garantias contra 

os riscos inerentes à atividade exportadora, fornecer crédito a custos menores e a prazos mais 

longos, permitir acesso as micros, pequenas e médias empresas ao financiamento, e outras. 

Adicionalmente, é reconhecido que o superávit comercial para um país é de grande 

importância para o equilíbrio das contas externas, de forma que cabe ao Estado assegurar o 

crescimento sustentável das exportações. 

Os dois principais instrumentos de crédito às exportações no Brasil de cunho 

governamental são o Programa de Financiamento às Exportações - PROEX e o BNDES-

Exim. Ambos os programas estão disponíveis em todo o território nacional e atende as 

empresas de todos os portes. Enquanto instrumentos de assistência financeira, vale ressaltar 

que o BNDES-Exim não ampara apenas na produção exportável, mas também nas 
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exportações propriamente ditas (pós-embarque), o que acaba por disseminá-lo mais entre as 

empresas de grande porte, do que entre as empresas de menor porte, que por sua vez utilizam 

com maior freqüência o PROEX. 

A principal diferença entre os dois Programas refere-se à origem dos recursos 

financiados. O PROEX é dependente de negociações e aprovação do orçamento da União, 

pois os aportes ao Programa são previstos no Orçamento Geral da União anualmente, ao 

contrário do BNDES-Exim, que possui recursos provenientes de fundos públicos do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador – FAT. 

III.1 - O Programa de Financiamento às Exportações – PROEX. 
 

O PROEX foi instituído pelo Governo Federal pela Lei n.º 8.187, de 1º de junho de 

1991 com o objetivo de conceder às exportações brasileiras condições equivalentes às do 

mercado internacional. O PROEX recriou as modalidades de financiamento (PROEX 

Financiamento) e de equalização (PROEX Equalização) por meio de recursos do Tesouro 

Nacional previstos anualmente no Orçamento Geral da União. Atualmente, o programa possui 

uma terceira modalidade de assistência creditícia, o PROEX Pré-Embarque e é regido pela 

Lei nº 10.184, de 12 de fevereiro de 2001, que foi alterada pela Lei nº 11.499, de 28 de junho 

de. 2007. A legislação básica em vigor do PROEX por ordem cronológica é apresentada a 

seguir: 

§ Resolução Senado nº 50, de 16.06.1993 - Dispõe, com base no art. 52, inciso 

V e VII, da Constituição Federal, sobre as operações de financiamento externo 

com recursos orçamentários da União. 

§ Resolução CMN nº 2.575, de 17.12.1998 - Redefine os critérios aplicáveis aos 

financiamentos das exportações brasileiras ao amparo do Programa de 

Financiamento às Exportações – PROEX; 

§ Lei nº 10.184, de 12.02.2001 - dispõe sobre a concessão de financiamento 

vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais;  

§ Resolução CMN nº 3.219, de 30.06.2004 - redefine os critérios aplicáveis às 

operações do sistema de equalização de taxas de juros do Programa de 

Financiamento às Exportações - PROEX;  
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§ Decreto nº 4.993, de 18.02.2004 - cria o Comitê de Financiamento e Garantia 

das Exportações – COFIG;  

§ Lei nº 11.499, de 28.06.2007- acrescenta o art. 2º-A e altera o art. 3º da Lei nº 

10.184, de 12 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre a concessão de 

financiamento vinculado à exportação de bens ou serviços nacionais;  

§ Resolução CAMEX nº 35, de 22.08.2007 - estabelece as diretrizes para a 

utilização do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX;  

§ Resolução CAMEX nº 45, de 26.08.2009 - cria a modalidade PROEX 

Financiamento à Produção Exportável – PROEX Pré-Embarque; e  

§ Portaria MDIC nº 208, de 20.10.2010  

O Banco do Brasil S.A é Agente Financeiro exclusivo do Tesouro Nacional 

responsável pela operacionalização do Programa. No sentido normativo, vale ressaltar a 

atuação do COFIG, que possui as atribuições de enquadrar e acompanhar as operações do 

PROEX, estabelecendo os parâmetros e condições para concessão de assistência financeira às 

exportações e de prestação de garantia da União. 

Os recursos financiados pelo PROEX não retornam ao mecanismo quando utilizados, 

ou seja, uma vez que há o pagamento das operações contratadas ao Tesouro Nacional, não são 

colocados à disposição do segmento exportador. 

A Resolução CAMEX no. 35, de 22 de agosto de 2007, alterou as diretrizes para a 

utilização do PROEX, de forma que as operações de financiamento passaram a partir desta 

data a ser destinadas prioritariamente as micro, pequenas, médias empresas brasileiras 

exportadoras de bens e serviços, a exceção5 das empresas de grande porte no cumprimento de 

compromissos do Governo em negociações bilaterais que envolvam concessão de crédito 

brasileiro, ou outra operação que não pode ser viabilizada por outra fonte de financiamento. 

Com relação à modalidade equalização, o PROEX Equalização apóia a todas as empresas 

exportadoras de qualquer porte em financiamentos obtidos por intermédio de instituições 

financeiras privadas, públicas, nacionais ou estrangeiras. 

                                                        
5 Texto Art. 1o Parágrafo I e II da Resolução CAMEX no 35, de 22 de agosto de 2007.  
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As três modalidades do programa são descritas nas seções a seguir: 

III.1.1 - PROEX Financiamento. 
 

Na modalidade financiamento, o crédito é concedido ao exportador (supplier’s credit) 

ou ao importador (buyer’s credit). No financiamento concedido ao exportador, o exportador 

emite um título de crédito representativo da exportação a prazo e em seguida desconta o título 

no Banco Brasil após o embarque do produto. As operações de crédito concedidas 

diretamente ao importador são realizadas por intermédio de contrato entre o governo federal 

brasileiro e entidades estrangeiras do setor público, sem vinculação do exportador, que só 

recebe o recurso após autorização do importador. 

O PROEX Financiamento permite que os exportadores nacionais recebam à vista o 

valor correspondente às vendas externas, concedendo prazo aos importadores para liquidação 

dos compromissos firmados. O financiamento é concedido a taxas de juros compatíveis com o 

mercado internacional, o que permite que os exportadores pratiquem preços mais atrativos, 

por meio da adequação do seu preço à redução dos custos financeiros, bem como atuem com 

uma margem operacional maior, pois as operações do PROEX Financiamento não impactam 

o limite de crédito no banco, o que dá espaço a realização de outras operações6. 

Adicionalmente, o programa confere melhores condições no que se refere a agilidade e 

competitividade por viabilizar um prazo de pagamento estendido ao importador sem a 

cobrança de taxa de administração. 

O valor financiado, em regra geral, é limitado em até 85% do valor das exportações, 

de acordo como índice de nacionalização das mercadorias. Em situações excepcionais, o valor 

financiado poderá ser de 100% do valor exportado para os financiamentos de até dois anos, 

limitado a U$10 milhões anuais, dentro do ano civil, por empresa. 

Os prazos dos financiamentos em vias gerais variam de 60 dias a dez anos em função 

do tipo e valor de produto ou complexidade do serviço prestado, conforme definido pela 

Portaria MIDC nº208, de 20 de outubro de 2010, a ser pago em parcelas semestrais, iguais e 

consecutivas.  

                                                        
6O BACEN, através da Circular nº 2.825, de 24/06/1998, criou a possibilidade de encadeamento das operações de 
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC com as operações do PROEX Financiamento, ou seja, as operações de ACC 
passaram a ser passíveis de liquidação mediante utilização de recursos do PROEX Financiamento  
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O Departamento de Operações de Comércio Exterior – DECEX e a Secretaria de 

Comércio Exterior – SECEX tem autonomia para conceder prazo de carência acima de seis e 

de até dezoito meses para pagamento da parcela do principal, quando a prática internacional 

ou as condições especiais de comercialização, transporte, montagem, teste ou andamento 

assim o recomendem. Os pedidos de carência envolvendo prazos superiores a dezoito meses 

são submetidos à avaliação do Comitê de Credito à Exportação – CCEx. 

O período de carência será aprovado apenas para a parcela do principal, devendo o 

pagamento dos juros, sem qualquer carência, ocorrer no prazo estabelecido de três ou seis 

meses da data do embarque ou da entrega das mercadorias, em acordo com o regime de 

pagamento.  

Tabela 1: Principais Características Operacionais do PROEX Financiamento. 

 
PROEX Financiamento 

Disposições Básicas 

Modalidades / Beneficiários 
− Supplier’s credit – concedido ao exportador mediante desconto dos títulos 

representativos de vendas a prazo; 
− Buyer’s credit – concedido ao importador (entidade estrangeira do setor 

público ou privado) por intermédio de contrato de financiamento firmado 
pelo governo brasileiro.  

Bens e serviços elegíveis 
− Mercadorias - relação anexa à Portaria MDIC nº 208, de 20.10.2010. 

Produtos não elegíveis, partes e peças de reposição poderão ser financiados 
nas mesmas condições de prazos e juros previstas para os bens a que se 
destinem desde que estejam sendo exportadas no mesmo pacote, observado o 
percentual máximo de 30% do valor das mercadorias elegíveis;  

− Serviços - todas as modalidades de serviços, abrangendo estudos, projetos 
técnicos e de execução e montagem ou pacotes turn-key. 

Valor financiável - até 100 % do valor da exportação, na modalidade incoterm 
pactuada, para mercadorias com índice de nacionalização igual ou superior a 
60% com prazo de financiamento de até 2 anos, de 85% do valor da exortação 
nos demais casos. Para exportações de mercadorias com menor conteúdo 
nacional, a parcela financiável poderá ser reduzida e será igual ao percentual 
correspondente ao índice de nacionalização, acrescido de 40%.  
Forma de pagamento 
− Parte financiada – prestações iguais e consecutivas, vencíveis 

semestralmente, vencendo a primeira parcela, até 6 meses após cada 
embarque, de acordo com o regime de amortização. 
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− Prazo do financiamento - é o período compreendido entre as datas do 
embarque da mercadoria, da ou da entrega das mercadorias, da fatura, do 
contrato comercial ou do contrato de financiamento ou ainda da data da 
consolidação dos embarques e/ou do faturamento dos serviços e o 
vencimento da última prestação do principal. Os prazos máximos de 
pagamento variam de 60 dias a 10 anos, observado o disposto na Portaria 
MDIC nº 208, de 20.10.2010. Nas exportações de serviços os prazos serão 
definidos, caso a caso, pelo Comitê de Crédito às Exportações (CCEx). 

− Taxas de juros – taxa fixa ou variável, correspondente à LIBOR7, divulgada 
pelo Banco Central. Os juros devem ser calculados sobre o saldo devedor e 
devidos nas mesmas datas de vencimento das parcelas do principal. 

Garantias – (i) aval, fiança ou carta de crédito de estabelecimento de crédito ou 
financeiro de primeira linha no exterior; (ii) créditos documentários ou títulos 
emitidos ou avalizados por instituições autorizadas dos países participantes do 
Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR); (iii) seguro de crédito à 
exportação; (iv) aval de governo ou de bancos oficiais do país importador 
quando se tratar de operações com entidades estrangeiras do setor público e (v) 
outras, a critério do CCEx – Comitê de Crédito às Exportações. Existe dispensa 
de direito de regresso sobre o exportador se a garantia for representada por (i) e 
(ii), no caso da Garantia (iii) o regresso sobre o exportador restringe-se a parte 
não coberta pelo seguro de crédito e quando se tratar da garantia (iv) o direito de 
regresso sobre o exportador poderá ser dispensado pelo CCEx. 

 Fonte: PROEX e CNI. 

III.1.2 - PROEX Equalização de Taxa de Juros. 
 

A modalidade de equalização de taxas de juros tem por finalidade tornar o custo de 

financiamento à exportação equivalente aos praticados no mercado internacional, o que 

possibilita a redução da desvantagem comparativa que o Brasil possui com relação a outros 

países envolvidos no comércio externo no que tange a encargos financeiros.  

Nessa modalidade, os exportadores captam financiamento com os bancos múltiplos, 

comerciais, de investimento e desenvolvimento ou com a Agência Especial de Financiamento 

Industrial - FINAME e o PROEX assumem parte dos encargos financeiros das operações 

financiadas de forma a equalizar as taxas de juros praticadas localmente com as 

internacionais.  

O valor máximo admitido para fins de cálculo de equalização é de até 85% do valor da 

exportação no caso de mercadorias com índice de nacionalização de 60%, conforme critérios 

                                                        
7 London Interbank Offered Rate – LIBOR é uma taxa preferencial de juros oferecida amplamente no mercado internacional 
entre bancos que operam eurodólares. Essa taxa é utilizada como base de remuneração para empréstimos em dólares a 
empresas e instituições governamentais e é reajustável no primeiro dia dos meses de abril e outubro de cada ano de vigência 
do financiamento. Mais informações disponíveis no site do BNDES. 
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FINAME8. O restante (mínimo de 15%) é pago pelo importador à vista ou financiado por um 

banco no exterior. O amparo do PROEX pode ser reduzido quando o índice de nacionalização 

do bem ou conjunto de bens contemplados pela operação de financiamento for inferior a 60%.  

Os produtos e serviços financiáveis estão listados na Portaria MDIC nº 208 de 20 de 

outubro de 2010, que substituiu a nº. 98 de 07 de maio de 2009. São objetos de apoio os 

serviços de instalação, manutenção, máquinas e equipamento, software, bens de consumo 

duráveis e não duráveis, entre outros. A lista de produtos beneficiados é extensa e 

corresponde à cerca de 90% da pauta de exportação brasileira, com exceção de commodities e 

outros produtos com pouco valor agregado. 

As condições do financiamento podem ser diferentes das condições da equalização e 

são livremente negociadas com o financiador: garantia, taxa de juros, prazo e percentual 

financiável. Já o prazo de equalização de taxas de juros é definido pelo MDIC e é limitado ao 

prazo do financiamento pactuado com o agente financeiro. 

Nas transações com prazo de financiamento inferior a 360 dias, a amortização e o 

pagamento dos juros devem ser realizados em uma única parcela na mesma data. 

Nas transações financeiras com prazo superior a 360 dias, o regime de amortização do 

dos financiamentos e refinanciamentos, será feito em parcelas iguais e sucessivas, em 

períodos semestrais, vencendo a primeira seis meses após a data de embarque ou entrega das 

mercadorias, da fatura, do contrato comercial, ou financeiro, admitindo ainda a data de 

consolidação dos embarques. 

O spread de equalização incide sobre o saldo devedor do financiamento observado em 

cada um dos pagamentos e são estabelecidos em função do prazo de equalização do bem ou 

serviço. Os percentuais máximos variam de 0,5% a 2,5% ao ano, conforme Carta-Circular 

CMN 2.881/99. 

As importâncias devidas a título de equalização são pagas aos financiadores em Notas 

do Tesouro Nacional, as chamadas NTN-I, monetizadas na data de vencimento dos juros do 

financiamento. Dessa forma, geralmente o período de pagamento da equalização é idêntico ao 

período de contagem de juros.  

                                                        
8Relaciona-se, através de Declarações de Importação (DI), o montante importado e incorporado à mercadoria. Em seguida, 
aplica-se a fórmula para o índice de nacionalização: IN = (1-Σ DI / Pv) x 100, sendo Pv o preço de comercialização atribuído 
ao produto/serviço. 
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Vale lembrar que a sistemática utilizada no pagamento da equalização de taxas de 

juros do PROEX, até julho de 1993, era o pagamento em cash, cujos desembolsos ocorriam 

juntamente com os pagamentos das parcelas pelo importador. No entanto, o pagamento em 

cash acabava por gerar incertezas no sistema financeiro, que não tinha garantias para 

recebimento da equalização. Assim, implementou-se a forma de pagamento da equalização 

em NTN-I, com desembolso único na data do embarque da mercadoria exportada e com 

vencimentos coincidentes com os pagamentos das parcelas pelo importador. Essa última 

sistemática dá ao beneficiário uma garantia documental do pagamento da equalização pelo 

governo brasileiro. 

A operação de equalização poderá ser buyer’s credit, ou seja, uma instituição de 

crédito no exterior, com direito de equalização, financia o importador que por sua vez, deve 

pagar a vista ou antecipado ao exportador brasileiro. Ou poderá ser supplier’s credit, 

primeiramente o exportador concede um prazo para o pagamento do importador, logo uma 

instituição financeira brasileira capta recursos do exterior, e refinancia o exportador mediante 

descontos de títulos no valor das exportações. 

Tabela 2: Principais Características Operacionais do PROEX Equalização. 

 
PROEX Equalização ¬ Disposições Básicas 

Beneficiários - bancos comerciais e múltiplos, de investimento, de 
desenvolvimento, a Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME e 
instituições financeiras situadas no exterior. 
Mercadorias elegíveis - relação anexa à Portaria MDIC nº 208, de 20.10.2010. 
As exportações podem ser realizadas individualmente ou em “pacote”, que 
envolve em uma única transação a venda de produtos de natureza conexa, 
porém com prazos de pagamentos distintos. Neste pacote são admitidos 
produtos não elegíveis e partes e peças de reposição desde que não ultrapassem 
a 30% do valor total das mercadorias elegíveis. O prazo de financiamento da 
operação será determinado pela mercadoria de maior prazo.  
Taxa de equalização - fixada para todo período do financiamento e 
determinada pelo Banco Central entre 0,5% a 2,5% ao ano em função do prazo 
do financiamento que pode ser de 60 dias a 10 anos. 
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Forma de pagamento das equalizações - as importâncias devidas a título de 
equalização serão pagas pelo Banco do Brasil, de uma só vez, em Notas do 
Tesouro Nacional, Série I, nominativas e inegociáveis, com correção cambial e 
sem juros, resgatáveis até as datas de vencimento da correspondente parcela de 
juros dos financiamentos, exceção feita à primeira parcela que se dará: no caso 
de financiamentos com recursos externos, a partir da data de liquidação do 
respectivo contrato de câmbio relativo ao valor total ou parcial da exportação e 
no caso de financiamentos em moeda nacional, a partir da data do crédito em 
conta corrente do exportador. Para os dois casos pode-se também considerar a 
data dos demais eventos previstos no regime de amortização. 
Percentual máximo para fins de equalização - 85% do valor da exportação, 
na modalidade “incoterm” negociada, já deduzida da comissão do agente, para 
mercadorias com índice de nacionalização igual ou superior a 60%. Para 
exportações de mercadorias com menor conteúdo nacional, o pagamento 
incidirá sobre o percentual correspondente ao índice de nacionalização, 
acrescido de 40%, aplicado sobre o equivalente a 85% ou 100% do valor da 
venda ao exterior. 
Características dos financiamentos elegíveis 
Modalidades: 

 financiamentos ao importador, para pagamento à vista ao exportador 
(buyer’s credit); 

 financiamentos ao exportador mediante o desconto de títulos referentes à 
exportação (supplier’s credit). 

Valor financiável: até 100 % do valor da exportação na condição de venda 
negociada; 

Prazo máximo de pagamento: negociado entre as partes contratantes; 
Regime de amortização: parcelas semestrais, contadas conforme os caso a 

partir da data do embarque ou da entrega das mercadorias, da fatura, do 
contrato comercial ou do contrato do financiamento ou da data de 
consolidação dos embarques e/ou do faturamento dos serviços. 

Taxas mínimas de juros: 
 em financiamentos com taxas fixas, LIBOR correspondente ao período de 

financiamento vigente à data de embarque; 
 em financiamentos com taxas variáveis, LIBOR correspondente ao período 

de amortização vigente à data de embarque e no início de cada período 
subseqüente. 

Serviços - são elegíveis as exportações de todas as modalidades de serviços, 
abrangendo estudos, projetos, consultoria, execução, montagem ou pacotes 
turn-key. O prazo máximo de pagamento da equalização, independentemente 
do prazo de financiamento das exportações, será determinado em função do 
valor da exportação, não podendo ser inferior a 1 ano e superior a 10 anos. As 
características dos financiamentos elegíveis acima destacados são, basicamente, 
as mesmas definidas para os financiamentos à exportação de bens, exceção 
feita às taxas de juros e prazo de financiamento que serão definidos, caso a 
caso, pelo CCEx. 

Fonte: PROEX e CNI. 
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III.2 - BNDES-Exim. 
 

O BNDES-Exim, criado em 1991 pelo Governo Federal, é um produto de apoio 

financeiro gerenciado pelo BNDES nas modalidades pré-embarque, pré-embarque especial e 

pós-embarque. Instituído no âmbito da Agência Especial de Financiamento Industrial 

(FINAME), a abrangência setorial do BNDES-Exim foi significativamente ampliado desde 

sua criação, antes voltada ao apoio exclusivo à indústria de bens de capital. Nesse sentindo, 

seu o objetivo central hoje é apoiar amplamente à produção e comercialização de bens e 

serviços destinados a exportação, de forma a incentivar o crescimento sustentável das 

exportações brasileiras, a partir da disponibilização de linhas de financiamentos mais 

competitivas.  

O funding do BNDES-Exim é composto de recursos provenientes de depósitos em 

conta vinculada do PIS/PASEP9, por meio do FAT cambial e padrão. Ou seja, embora os 

recursos sejam públicos, estes não têm origem no Orçamento da União, o que permite uma 

maior liberdade por parte do Conselho Gestor do Programa em viabilizar financiamentos.   

O BNDES realiza as operações de financiamento as exportações em parceria com 106 

instituições financeiras credenciadas10, que operam no país, entre elas bancos comerciais, 

bancos múltiplos, bancos de desenvolvimento e investimento e financeiras. 

O programa começou apenas com a modalidade de financiamento Pré-embarque, 

atendendo apenas exportadores de grandes empresas e de bens de capital. Mas ao longo dos 

anos 90, depois de uma reestruturação, foram criadas e ampliadas as linhas de financiamento 

as micro, pequenas e médias empresas com novas modalidades: 

§ Pós-embarque financia a produção de bens a serem exportados em 

embarques específicos; 

§ Pré- embarque especial financia a produção nacional de bens exportados 

sem vinculação com embarques específicos, com período pré-determinado 

para a sua efetivação. 

                                                        
9O Fundo PIS/PASEP é um fundo contábil, criado pela Lei Complementar No 26/1975. Possui natureza financeira e é 
constituído com recursos do Programa de Integração Social – PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público – PASEP.  
10A listagem dos agentes financeiros credenciados pode ser obtida no site do BNDES, no endereço 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Instituicao_Financeira_Credenciada/ag
entex.html. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/Perfil/Instituicao_Financeira_Credenciada/ag
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§ Pré-Embarque financia a produção de bens a serem exportados em 

embarques específicos, com prazo de pagamento de até 180 dias. 

Atualmente os produtos a serem financiados estão listados e classificados em três grupos na 

carta circular Nº 31/2007 de 30 de julho de 2007. O índice de nacionalização para obter o 

financiamento deve ser igual ou superior a 60% do valor de exportação. 

Tabela 3: Principais Características Operacionais do BNDES-Exim. 

BNDES- Exim 
Disposições Básicas 

 
Produtos e serviços elegíveis 

Bens de capital, serviços associados aos bens exportados e sistemas turn key, e 
produtos manufaturados em geral e alguns produtos intermediários. 
Produtos não elegíveis 

Não são apoiados pelo programa os seguintes itens: automóveis de passeio e 
commodities básicas com participação expressiva na pauta de exportação e/ou 
facilidade de financiamento através dos mecanismos privados (celulose, açúcar 
e álcool, grãos, suco de laranja e minérios, entre outros)  

Modalidades 
- Pré-embarque: financiamento à produção, com vinculação a um embarque 

específico; 

- Pré-embarque especial: financiamento à produção, sem vinculação a 
embarques específicos, mas vinculado a um período pré-determinado de 
12 meses para a efetivação da exportação programada. Esta linha não 
contempla trading companies e empresas comerciais exportadoras.  

- Pós-embarque: financiamento à comercialização dos bens no exterior, 
através de duas modalidades de crédito: supplier´s credit que consiste no 
financiamento direto ao exportador através do desconto de títulos 
representativos de venda a prazo e buyer’s credit, que consiste no 
financiamento ao importador de produtos brasileiros seja diretamente ou 
através de repasses a instituições financeiras credenciadas. 

Participação máxima do BNDES - até 100% sobre o valor da exportação. Na 
modalidade Pré-embarque especial, a base para efeito do cálculo do valor 
financiável será o valor das exportações dos últimos 12, 24 ou 36 meses. 

Prazos  
- Pré-embarque: Financiamento até 36 meses, de acordo com o ciclo de 

produção, com até 36 meses para embarque. A amortização do principal 
pode se dá em parcela única ou parcelada em 24 meses até a data limite de 
embarque, conforme circular Nº 49/2009, de 18 de maio de 2009; 
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- Pré-embarque especial: 24 meses, em média, para a parcela performada 
financiada, ou seja, correspondente ao cumprimento da performance 
preestabelecida, podendo alcançar, no máximo, 30 meses, desde que 
cumpridas metas compromissadas; 

- Pós-embarque: de 91 dias até 12 anos após embarque em parcelas 
semestrais.  

Encargos da operação 
- Custo financeiro: TJLP11 ou LIBOR acrescida da variação do dólar norte-

americano. 

- Remuneração básica: varia em função das prioridades para atuação do 
BNDES, da modalidade, e do porte da beneficiária. Para as MPMEs12 é 
cobrado 1% ao ano.  Para as demais empresas, o intervalo varia de 1,0% a 
3,5% ao ano;  

- Remuneração do agente: nas operações com instituição financeira 
garantidora o spread é negociado entre a instituição financeira 
credenciada e o cliente. Pode variar de 2,5% a 20% ao ano a depender do 
porte da empresa, bem como percentual de realização do incremento de 
exportação contratada.  

- Outros encargos: cobrados em função das características das operações e 
da modalidade.  

OBS.: nos financiamentos concedidos pela modalidade pré-embarque especial, o 
risco da operação será sempre do agente financeiro e o seu custo será LIBOR 
acrescida de 1% ao ano e spread do agente. Para a parcela não performada das 
exportações, o custo da operação se eleva para LIBOR mais até 20% ao ano 
acrescido do spread do agente. 

    Fonte: BNDES e CNI. 

 

 

 

                                                        
11A Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP é fixada pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central do 
Brasil até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência. A TJLP é expressa em percentual ao ano e 
é aplicável para créditos denominados em moeda nacional. Mais informações estão disponíveis no site do BNDES 
(http://www.bndes.gov.br), seção “Custos Financeiros”. 
12São consideradas MPMEs as empresas com Receita Operacional Bruta anual de até 90 milhões para efeito de concessão de 
financiamento pelo BNDES.  

http://www.bndes.gov.br)
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE DOS MECANISMOS DE FINANCIAMENTO 
ÀS EXPORTAÇÕES  

IV.1 - Principais Entraves a Expansão das Exportações 
  

O desempenho das exportações de um país depende de diversos fatores. Sendo assim, 

ao se analisar o comportamento das exportações é importante considerar alguns aspectos da 

economia (dotação de recursos naturais e de fatores em geral, extensão geográfica, nível de 

desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, política industrial existente, custos de 

transporte); políticas de curto prazo (comercial, fiscal, movimento de capitais, crescimento 

relativo da produtividade); políticas microeconômicas ou setoriais (sistema de drawback, 

isenção de impostos diretos e crédito para exportação); fatores que comprometem a demanda 

e a oferta mundial para produtos comercializáveis. 

No Brasil, os entraves apontados para o incremento das exportações estão basicamente 

relacionados com as deficiências nos serviços de infra-estrutura, destacando-se as debilidades 

institucionais e dificuldades burocráticas, conforme resultado da última pesquisa elaborada 

pela Confederação Nacional da Indústria – CNI em 2008. 

A partir da pesquisa “Os Problemas da Empresa Exportadora Brasileira 2008” pela 

CNI, é possível identificar os principais entraves que as empresas brasileiras encontram no 

momento que desejam exportar. A pesquisa foi elaborada a partir de uma ampla base de dados 

“Catálogo de Exportadores Brasileiros 2005-2006”, que reúne as empresas cujo valor médio 

das exportações no biênio 2005-2006 foi igual ou superior a U$ 80 mil, totalizando 11.091 

empresas as quais foram aplicadas um questionário. A amostra efetiva da pesquisa foi de 855 

empresas (quantidade de empresas que responderam satisfatoriamente os questionários), o que 

garante um grau de confiança de 95% na pesquisa. (CNI, 2008). Cabe ressaltar que ao analisar 

o grupo de empresas participantes, confirmou-se a questão mencionada na seção anterior 

sobre a expressiva participação das micros, pequenas e médias empresas frente ao baixo valor 

exportado quando comparado às grandes empresas. 
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Gráfico 6: Porte das empresas que participaram da pesquisa CNI 2008.  

10,3%

33,4% 35,9%

20,5%
1,4% 4,0%

23,6%

71,1%

Micro Pequena Média Grande

Número de empresas Valor exportado em 2006
 

Fonte: Pesquisa CNI, 2008. 

O estudo destacou os principais problemas identificados pelos exportadores, são eles: 

a taxa de câmbio; os custos portuários, de fretes, transporte interno, tributários; e finalmente o 

acesso a financiamento para exportação. O resultado dessa pesquisa é demonstrado nas 

tabelas a seguir. 

Gráfico 7: Principais Entraves à Expansão das Exportações (%). 
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Outros

 
Fonte: Pesquisa CNI, 2008. 

No que se refere ao financiamento para exportação, verifica-se que menos de 1/5 das 

empresas exportadoras utiliza alguma linha oficial de financiamento das exportações, o que é 

justificado pela falta de conhecimento e pelo desinteresse. O percentual de empresas que não 
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usam as fontes oficiais de financiamento por falta de interesse é praticamente 1/3 do total, “o 

que indica ausência de sintonia entre a necessidade das empresas e as condições de oferta de 

financiamento oficial.” (CNI, 2008). 

Tabela 4: Principais Entraves à Expansão das Exportações (%). 

Equalização Financiamento Pós-Embarque Pré-embarque Pré-embarque 
especial

Não conhece 35,4 25,7 39,6 39,1 44,0
Conhece 64,6 74,3 60,4 60,9 56,0

...e utiliza 6,4 14,2 4,3 8,4 3,5

...não tem interesse em utilizar 56,0 48,3 58,9 53 59,2

...não consegue utilizar 37,6 37,5 36,8 38,6 37,3

BNDES-EximPROEX

 
Fonte: Pesquisa CNI, 2008. 

O PROEX financiamento é o a mais conhecido entre as linhas oficiais, conforme 

informado por 74,3% das empresas. Ressalte-se que o PROEX financiamento é a linha mais 

utilizada pelas empresas: 14,2% das que conhecem essa linha a utilizam, o que equivale a 9% 

das empresas consultadas. O BNDES-Exim pré-embarque especial aparece como a linha 

oficial menos conhecida, o que é atribuído ao fato de ser a modalidade mais recente dentre as 

demais apresentadas. 

Tabela 5: Dificuldades na Contratação das Linhas Oficiais de Financiamento (%). 

Equalização Financiamento Pós-Embarque Pré-embarque
Pré-embarque 

especial
Acesso a informações sobre 
as linhas

34,7 41,7 33,9 36,2 35,9

Baixa escala de exportações 21,4 18,0 17,4 17,2 17,4

Elevado custo do 
financiamento

10,2 12,9 11,9 9,5 8,7

Prazo de financiamento 
inadequado 3,1 7,9 7,3 4,3 5,4

Recursos insuficientes 8,2 12,2 10,1 10,3 8,7

Exigencias de garantias reais 45,9 43,9 49,5 50 42,4

Documentação requerida 38,8 39,6 34,9 37,1 40,2

Exigência de reciprocidade 
do agente financeiro

25,5 25,9 29,4 25,9 22,8

Outras 20,4 18,7 21,1 20,7 25,0

PROEX BNDES-Exim

 
Fonte: Pesquisa CNI, 2008. 
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A tabela acima demonstra que os principais problemas enfrentados pelas empresas que 

não utilizam as linhas oficiais de financiamento por não conseguirem acesso são os mesmos 

independente do tipo de crédito, são estes: exigências de garantias reais, documentação 

requerida e o próprio acesso à informação sobre as linhas de financiamento. 

A pesquisa demonstrou inclusive o quanto o porte das empresas influencia na 

contratação das linhas oficiais. A tabela a seguir demonstra que o PROEX Financiamento é 

mais utilizado pelas MPMEs, o que está em linha com as principais características de 

elegibilidade do Programa. Adicionalmente, a pesquisa confirma que essas empresas são 

aquelas que apresentam maior problema de acesso ao crédito, já que aproximadamente 40% 

das MPMEs que conhecem os créditos às exportações oferecidos pelo Governo não 

conseguem utilizá-los. 

Tabela 6: Utilização dos Mecanismos por Porte de Empresa – Conhece e Utiliza (%). 

Equalização Financiamento Pós-Embarque Pré-embarque

Total 6,4 14,2 4,3 8,4

Porte
Micro 2,4 18,4 5,3 2,8
Pequena 6,4 12,9 3,3 5,0
Média 9,4 20,5 3,1 10,1
Grande 4,2 4,9 6,8 11,5

BNDES-EximPROEX
Conhece e Utiliza (%)

 
Fonte: Pesquisa CNI, 2008. 

Tabela 7: Utilização dos Mecanismos por Porte de Empresa – Conhece e não consegue 

Utilizar (%). 

Equalização Financiamento Pós-Embarque Pré-embarque

Total 37,6 37,5 36,8 38,6

Porte
Micro 47,6 42,9 47,4 50,0
Pequena 47,9 46,6 50,8 54,5
Média 28,3 31,5 33,8 34,0
Grande 34,5 33,3 23,1 25,4

Conhece e não consegue utilizar (%)
PROEX BNDES-Exim

 
Fonte: Pesquisa CNI, 2008. 



43 
 

IV.2 – Desempenho do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX. 
 

Concluiu-se na seção anterior que a falta de conhecimento e interesse são os principais 

fatores que justificam a baixa utilização das linhas oficiais de financiamento, em conjunto aos 

problemas enfrentados com relação às exigências e documentação requerida. Sendo assim, 

resta analisar a real efetividade dos financiamentos oficiais como política promotora das 

exportações, bem como refletir sobre ações estratégicas que podem contribuir para 

aperfeiçoar sua operacionalização.  

O objetivo central é avaliar se os desembolsos do PROEX contribuem para alavancar a 

quantidade e valor agregado das exportações realizadas pelas MPEMs.  

A opção pelo PROEX se deve ao fato de que este programa é a única linha de crédito 

integralmente financiada pelo Governo, por meio de recursos do Tesouro Nacional, previstos 

no Orçamento Geral da União, o que permite uma interferência direta do Governo, até mesmo 

na escolha dos setores que poderão ser beneficiados. Enquanto que as micro, pequenas e 

médias empresas (MPMEs) são aquelas que mais encontram dificuldades para participar do 

comércio internacional e obter acesso ao financiamento privado a exportação, o que as tornam 

potenciais focos de políticas públicas. 

A metodologia aplicada neste estudo foi o método qualitativo comparativo, a partir de 

dados oficiais representativos do mercado de exportação do Brasil. A análise teve como 

referencial básico os dados históricos de exportações e desembolsos realizados pelas linhas 

oficiais de financiamento: 

§ análise da relação entre a quantidade e valor agregado das exportações e os 

desembolsos realizados pelos principais instrumentos oficiais de financiamento 

aplicados para a promoção das exportações. O objetivo é verificar o 

comportamento das exportações em um determinando período vis a vis o valor 

desembolsado pelo Programa;  

§ análise da relação entre a quantidade e valor agregado das exportações 

realizadas pelas MPMEs e os recursos aprovados pelo PROEX-Financiamento, 

programa que dada as suas características deve dar suporte aos pequenos e 

médios exportadores. A finalidade é avaliar as seguintes hipóteses: (i) o 

Governo tem contribuído para internacionalização das pequenas e médias 
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empresas através do crédito à exportação; e (ii) o PROEX é um instrumento 

efetivo com relação ao aumento do volume e valor das vendas externas.  

O volume de financiamento público à exportação aumentou bastante entre 1994 e 

2004. Dentre os principais fatores está a melhora na situação da economia nos anos 

posteriores ao Plano Real, em que o controle da inflação, a estabilidade macroeconômica, a 

adoção do regime de câmbio flutuante, refletem em condições mais favoráveis as vendas 

externas e consequente extensão dos mecanismos. O gráfico demonstra a evolução dos 

desembolsos realizados pelas principais linhas oficiais de crédito, BNDES-Exim e PROEX, e 

o valor das exportações brasileiras em US$ bilhões.  

Gráfico 8: Evolução dos Mecanismos Públicos de Financiamento e das Exportações. 

 
Fonte: SECEX e CGU, 2005. Elaboração própria. 

Dos mecanismos públicos, o BNDES-Exim responde por mais de 50% dos 

desembolsos totais durante todo o período, conforme se pode observar na tabela a seguir, de 

forma que se tornou nos últimos anos, a principal fonte de recursos para o financiamento das 

vendas externas.  
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Tabela 8: Desembolso por Mecanismo em US$ Bilhões.  

 
Fonte: Dados PROEX - CGU, 2005. Dados BNDES-Exim - BNDES. 

É importante observar as diferenças entre as linhas de financiamento para entender a 

reduzida participação do PROEX no total desembolsado: (i) o BNDES-Exim possui maior 

autonomia para aportar recursos, dada que não está atrelado a negociações e aprovação do 

orçamento da União, conforme o PROEX; (ii) o BNDES-Exim oferece um número maior de 

modalidades de crédito que o PROEX e atende exportadoras de grande porte, além das 

pequenas e médias empresas ; e (iii) o BNDES-Exim é operacionalizado por diversas 

instituições financeiras credenciadas pelo BNDES, enquanto o PROEX é restrito ao Banco do 

Brasil. 

Vale também destacar, ainda que o PROEX tenha uma participação reduzida, os 

recursos disponibilizados pelo Programa não foram integralmente utilizados em todos os 

anos, o que pode estar associado principalmente ao seu funding. Com relação a este, destaca-

se a incerteza sobre o montante definitivo a ser alocado no Programa, o que influencia na 

tomada estratégica das empresas exportadoras, assim como, uma vez orçado, teme-se as 

consequências geradas por uma inesperada variação cambial, tendo em vista que o orçamento 

é realizado em moeda brasileira e os recursos são disponibilizados em dólar norte-americano.  

Esses dados poderiam sugerir uma perda de importância do PROEX como linha 

pública de financiamento, no entanto, deve-se observar que o PROEX Financiamento, desde 

sua criação, ampliou significativamente sua base de clientes e agregou empresas de menor 

porte ao comércio internacional, o que indica que este mecanismo deve ser considerado como 

aquele integra essas empresas ao sistema público de financiamento às exportações.  

No período compreendido entre 1991 e 2004, os desembolsos realizados pelo PROEX 

totalizaram US$ 2.364 milhões. Desse total, 42% referem-se à modalidade de financiamento e 

58% a equalização.  

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

PROEX 121    123    184    353    684    610    820    1.239 522    573    439    
Financiamento 75       39       65       115     180     178     359     411     388     269     286     
Equalização 46       84       120     238     505     432     461     828     134     303     153     

Participação (%) 30% 25% 32% 23% 25% 22% 21% 32% 12% 13% 10%

BNDES-Exim 280    378    388    1.185 2.065 2.101 3.083 2.602 3.947 4.007 3.861 

Participação (%) 70% 75% 68% 77% 75% 78% 79% 68% 88% 87% 90%

Total 401    500    573    1.539 2.749 2.710 3.902 3.841 4.469 4.580 4.300 
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A próxima tabela informa os principais indicadores de desempenho do Programa por 

modalidade. Ao analisar a evolução dos valores das exportações efetivas segundo a 

quantidade de empresas beneficiadas, se constata duas tendências: o valor médio das 

exportações apoiadas pela modalidade equalização cresce, ao contrário do movimento 

apresentado na modalidade de financiamento, que é de redução.  

Tabela 9: Indicadores de Desempenho – PROEX. 

Ano Quantidade de 
Operações

Quantidade de 
Empresas 

Exportadoras

Valor da 
Exportação 

US$ Milhões

Quantidade de 
Operações

Quantidade de 
Empresas 

Exportadoras

Valor da 
Exportação 

US$ Milhões
1994 31                    23 88                40                 14                 98                
1995 8                      6 45                205                49                 306              
1996 41                    15 76                1.361             132               985              
1997 53                    22 136              3.647             228               2.563           
1998 297                  107 212              6.696             302               7.114           
1999 522                  208 207              4.644             271               6.274           
2000 877                  254 439              4.961             271               8.515           
2001 958                  293 501              3.871             216               8.811           
2002 1.075                307 446              911                152               2.326           
2003 1.035                341 308              1.304             53                 4.254           
2004 1.295                409 326              1.599             44                 2.871           

Financiamento Equalização

 
Fonte: CGU, 2005. 

Sendo assim, embora a quantidade de operações de financiamento tenha aumentando e 

o número de empresas exportadoras beneficiadas por esse programa tenha ultrapassado o de 

equalização a partir de 2000, verifica-se uma redução expressiva no valor exportado por 

operação realizada, conforme melhor apresentado no gráfico. 

Gráfico 9: Indicadores de Desempenho - PROEX 

 
Fonte: CGU, 2005. Elaboração própria. 
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Estas evoluções podem indicar que a modalidade de equalização tem sido utilizada por 

empresas que realizam operações de maior porte, o que é geralmente realizada por grandes 

empresas, enquanto que a modalidade de financiamento tem atendido a empresas com 

volumes menores de exportações, que por sua vez, estão interessas em obter valores de 

financiamento reduzidos. Portanto, mais uma vez, sugere-se que esta modalidade tem atuado 

no apoio as MPMEs, cuja participação no programa aumentou significativamente no período.  

Tabela 10: Indicadores PROEX Financiamento por Porte de Empresa – 1998/2001. 

 
Fonte: Blumenschein, 2002. 

Durante os anos de 1998 e 2001, a participação das pequenas e médias empresas no 

número de operações da modalidade de financiamento aumentou, passando de 43% para 61% 

do total. As pequenas e médias firmas representavam, em 1998, 61% das empresas 

beneficiadas pela modalidade, participação que passa, em 2001, para 68%. Em termos de 

valores exportados, a linha é fortemente dominada pelas grandes firmas, que responderam por 

mais da metade do total. Em 2004 esses números são ainda mais expressivos: 97% dos 

exportadores desta modalidade são pequenas e médias empresas. Vale ressaltar que o mesmo 

não se verifica na modalidade de equalização, cuja participação dessas empresas é de apenas 

4%. (CGU, 2005). 

Neste contexto, verifica-se que em geral o PROEX tem contribuído para o aumento 

das vendas externas, sobretudo no acesso das MPMEs por meio da modalidade de 

financiamento. No entanto, os dados representativos demonstraram que uma vez dada a 

utilização do PROEX Financiamento pelas empresas de menor tamanho, este não foi 

suficiente para incentivar a comercialização de bens e serviços de maior valor agregado.  

Número % Número % Número % Número %
Qtd. Operações
Total 617 100% 701 100% 1.010 100% 959 100%
Pequena e Média 264 43% 465 66% 645 64% 588 61%
Grande 353 57% 236 34% 365 36% 371 39%

Valor da Exportação
(US% Milhõe s)
Total 586 100% 1.113 100% 1429,4 100% 939,9 100%
Pequena e Média 116,8 20% 134,5 12% 625,9 44% 112,9 12%
Grande 468,8 80% 978,7 88% 803,5 56% 827 88%

Qtd.  de exportadores
Total 233 100% 284 100% 346 100% 394 100%
Pequena e Média 141,0      61% 198,0      70% 224,0       65% 267,0       68%
Grande 92,0        39% 86,0        30% 122,0       35% 127,0       32%

1998 1999 2000 2001
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A partir das considerações acima, vale ressaltar a existência de alguns aspectos como 

resultado da análise dos dados. O primeiro está relacionado à participação do PROEX no total 

das exportações.  Conforme visto anteriormente, o PROEX ainda é um mecanismo pouco 

utilizado. Em 2006, financiou efetivamente apenas 0,5% do total exportado pelo país, US$ 

137,5 bilhões. Pode-se afirmar que a falta de divulgação sobre a linha oferecida, a incerteza e 

atraso no repasse de informações sobre recursos disponibilizados pelo Governo Federal e as 

burocracias nas exigências de documentos para a tomada do crédito são argumentos, alguns 

deles já identificados, que justificam parte da subutilização do programa. Cabe aqui ressaltar 

que esta análise por si só não é suficiente para identificar o quanto desta subutilização se deve 

a um problema de demanda e de oferta.  

O segundo ponto identificado diz respeito ao valor das exportações financiadas pelo 

programa, em que seu desempenho está condicionado a diversos fatores que se distinguem 

por modalidade do PROEX. Com relação à modalidade de financiamento, verificou-se sua 

concentração no grupo das empresas de pequeno e médio porte, conforme o esperado, tendo 

em vista as características desta linha de crédito. 

Sendo assim, considerando que grande parte das empresas menores não possui uma 

tradição exportadora, pode-se argumentar a existência de uma relação de causalidade, em que 

o baixo desempenho do programa em promover as exportações e por sua vez permitir vendas 

de maior valor é uma questão de deficiência das próprias empresas elegíveis. Nesta linha, não 

se deve perder de vista que o PROEX é um mecanismo que atua no pós-embarque das 

mercadorias, ou seja, não ampara na produção exportável, o que neste caso é um limitador. 
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CONCLUSÃO 
 

O Brasil iniciou na década de 1990 a reformulação do sistema público de 

financiamento a partir de um conjunto de iniciativas, em conformidade aos padrões e 

tendências internacionais. A experiência dos países desenvolvidos com comércio 

internacional mostrou a importância da intervenção do Governo no mercado de crédito 

através da ocupação de lacunas deixadas pelos agentes financeiros privados. Tem-se hoje um 

modelo oficial de financiamento semelhante aos que já foram utilizados pelos Estados 

Unidos, com a criação do Ex-Imbank, em 1934; na Alemanha, com a implantação em 1948 do 

Kreditanstallt für Wierderaufbau; e no Japão, por meio do Export-Import Bank of Japan, 

criado em 1950, atual Japan Bank for International Cooperation. (Moreira, Sérvulo, 2001).  

Este trabalho buscou analisar o empenho governamental brasileiro, como agente 

promotor de uma política de promoção de exportações, em incentivar o aumento da 

participação das exportações no saldo da balança comercial a partir dos principais 

mecanismos públicos de financiamentos.  

Como objetivo específico, o trabalho se propôs analisar dados representativos do 

comércio exterior brasileiro e indicadores de desempenho dos programas de financiamento 

oferecidos pelo Governo, sobretudo no caso do PROEX Financiamento e das micro, pequenas 

e médias empresas, que representam no Brasil cerca de 99% das empresas formais. Sendo 

assim, algumas conclusões, obtidas através da análise dos dados, podem aqui ser resumidas. 

Com relação aos mecanismos públicos de financiamento às exportações, verificou-se 

que no período analisado houve uma evolução significativa dos valores financiados e dos 

números de exportadores beneficiados pelos mecanismos oficiais, acompanhado por um 

aumento das exportações. Por sua vez, observa-se ainda uma baixa participação destes sobre o 

total exportado, principalmente do PROEX.  

Nesse ínterim, foram identificados alguns aspectos que sugerem uma causalidade. 

Constatou-se que as empresas possuem pouco conhecimento sobre sua existência e 

funcionamento, o que por sua vez, pode estar relacionado à subutilização dos recursos 

públicos disponibilizados pelo PROEX. Neste sentido, uma política de divulgação dos 

benefícios do crédito à exportação poderia incentivar um maior nível de contratação de 
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crédito, principalmente pelas empresas de menor porte. Para tal, sugere-se a consolidação e 

sistematização das informações em um único local de acesso, a partir do qual qualquer 

interessado no assunto possa obter dados históricos e informações sobre o funcionamento e 

contratação das linhas de crédito, sem precisar recorrer a terceiros ou a consultorias 

especializadas. Vale ressaltar que por se tratar de mecanismos de crédito relativamente 

recentes, é necessário realizar esforços para que estes sejam “desmitificados”, principalmente 

no âmbito das pequenas e médias empresas, que possuem baixa tradição exportadora, pouco 

ou nenhum conhecimento sobre o mercado internacional e geralmente possuem uma estrutura 

interna com profissionais pouco experientes no assunto.  

Ressalta-se ainda que embora o PROEX tenha apresentado uma baixa participação 

sobre o total exportado, é através deste mecanismo que se observa uma crescente inserção das 

empresas de menor porte no sistema de financiamento e por sua vez, nas vendas externas. 

Este resultado sugere o êxito da proposta do Governo em direcionar a modalidade de 

financiamento do PROEX ao apoio das micro, pequenas e médias empresas.  

Com relação ao valor agregado das exportações realizadas pelas MPMEs, conforme 

observado, o aumento crescente do número de operações por essas empresas através do 

PROEX Financiamento não foi acompanhado por um incremento significativo do valor das 

exportações realizadas. Os dados do PROEX em 2005 mostraram que 80% das operações 

realizadas se devem a exportações de até U$ 100 mil, sendo 57% derivado da prestação de 

serviços e 16% da comercialização de bens do setor de agrobusiness.  

Há a necessidade de mais estudos para explicar as causas da baixa participação dessas 

empresas no valor das exportações das MPMEs. A tendência é generalizar e acreditar que os 

principais problemas estão na dentro dessas empresas, que por não possuírem um parque 

fabril modernizado, cultura organizacional, procedimentos de controle de qualidade dos 

produtos, etc. não são capazes ou não possuem o interesse de produzir bens de maior valor 

agregado. Porém, deve-se atentar sobre as dificuldades que as empresas de menor porte 

possuem para obter acesso a recursos que financiem a produção, o que as envolvem em um 

ciclo vicioso “por não terem acesso ao crédito, elas não conseguem exportar e por não terem 

condições de exportar, não fazem parte do sistema de financiamento à exportação”, conforme 

mencionado por Blumenshein e Leon (2002). O próprio PROEX Financiamento não tende a 

ser um instrumento eficaz no estimulo as vendas de produtos de maior valor, por se tratar de 

uma modalidade pós-embarque, ou seja financia apenas operações que já estejam contratadas 
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no momento da requisição do financiamento, ao contrário do pré-embarque, este oferecido 

pelo BNDES-Exim, que adianta o recurso para a produção e posterior comercialização.  

Neste contexto, destacam-se as exigências de garantias, os entraves burocráticos e 

algumas condições do financiamento, que foram apontados pela pesquisa realizada pela CNI 

em 2008, como os maiores responsáveis pelas tentativas frustradas de contratação de linhas de 

crédito, sobretudo as modalidades pré-embarque.  

Por fim, para que o sistema de financiamento à exportação alcance resultados é 

importante que suas regras e o conjunto de incentivos se consolidem cada vez mais. O estudo 

constante dos indicadores se mostra necessário para promover mudanças e aperfeiçoamentos 

eficientes aos instrumentos existentes que capturem principalmente as dificuldades 

encontradas por cada tipo e segmento de empresas. A melhoria do sistema não deve se limitar 

ao aumento da capacidade de financiamento e a redução dos custos, mas também no uso mais 

eficiente dos recursos alocados para essas atividades. 
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