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4
INTRODUCAO

As mudanc;as ocorridas no cenario internacional trouxeram avanc;o
em varios setores da economia mundial e provocaram a dependemcia
economica entre os parses, tanto que vivem a dicotomia de crescer e ao
mesmo tempo se proteger do avanc;o de outras economias.
0 mercado externo e sempre uma oportunidade de crescimento para
todos os agentes da economia, como as empresas, indivlduos e governo. Seja
atraves da explorac;ao de novos mercados, seja atraves da obtenc;ao de novos
produtos e formas de produzir, permitindo a disseminac;ao do conhecimento, o
desenvolvimento de recursos humanos. Alem disso, uma inserc;ao bern
sucedida nos mercados mundiais resulta em acumulac;ao de reservas de
divisas e o equilibria da balanc;a comercial. Adicionalmente, a elevac;ao do nlvel
de competitividade da economia acaba por atrair novos investimentos, ao
mesmo tempo em que aumenta a necessidade de equipar a infra-estrutura
ligada ao escoamento da produc;ao.
Para as empresas individualmente, e importante ressaltar alguns dos
beneflcios derivados da maior participac;ao no mercado internacional, tais
como: aumento da receita; desenvolvimento tecnol6gico como estrategia de
enfrentar a concorrencia, ate entao desconhecida; aumento de escala; menor
dependencia das condic;oes do mercado interno e sua periodicidade de
consumo; maior capacidade de diluic;ao dos riscos e incertezas, etc. Embora os
esforc;os envolvidos na busca de maior competitividade, tais como os
investimentos em inovac;ao tecnol6gica, a maior capacidade das empresas em
explorar oportunidades nos mercados globais envolve o aparato institucional,
no qual o governo tern papel essencial atraves de varios programas de suporte
as exportac;oes. Com isso, a maior inserc;ao da economia nos mercados
mundiais derivam nao apenas do esforc;o individual das empresas, incluindo as
pequenas e medias, mas tambem da atuac;ao do governo por meio das
instituic;oes voltadas para a promoc;ao das exportac;oes.
Este

estudo

sera

direcionado

ao

PROEX

-

Programa

de

Financiamento as Exportac;oes, umas das ferramentas governamentais de
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alavancagem das exportac;oes brasileiras. lnstituido em junho de 1991, atraves
da Lei no. 8187 tal programa teve o objetivo de dar aos exportadores
brasileiros suporte, principalmente na forma de financiamento equivalente as
do mercado internacional, nas modalidades de financiamento e de equalizac;ao
(Secex/88, 1999).
0 Tesouro nacional, com recursos da Uniao, disponibiliza aos
exportadores, atraves de linhas de financiamento, com o objetivo de concessao
de creditos a exportadores nacionais ou importadores estrangeiros, assumindo
os riscos comerciais e politicos semelhantes aos do mercado internacional,
viabilizando urn mercado de credito mais acessivel. Para tanto, a intenc;ao do
governo foi financiar as exportac;oes de micro, pequenas e medias empresas
com faturamento bruto anual de ate R$ 60 milhoes. Assim, o suporte do
governo cobre entre 85% a 100% do valor exportado, dependendo do prazo da
operac;ao,

garantias pactuadas,

mercadoria, indice de nacionalizac;ao dos

produtos negociados que deve ser equivalente a no minima de 60%.
Uma das vantagens do PROEX e a adoc;ao da Libor como taxa de
juros utilizada, sendo que as operac;oes podem ser realizadas em qualquer
moeda conversivel. Para a analise aqui desenvolvida, este programa sera
analisado em suas duas modalidades, PROEX - Financiamento e PROEX Equalizac;ao. Com esse prop6sito o primeiro capitulo contem uma revisao do
framework

te6rico

relacionado

ao

comercio

internacional

e

mais

especificamente a competitividade. A analise desenvolvida no segundo capitulo
esta voltada para a evoluc;ao do PROEX, desde sua implantac;ao, e para as
evidencias empiricas da execuc;ao desse programa pelos exportadores
brasileiros no periodo recente.

6

1. Determinantes da competitividade:

urn marco te6rico para as

exporta~oes

Em 1815, David Ricardo, em seus Princfpios de Economia Politica e
Tributagao, langou a teoria economica da vantagem comparativa com o
objetivo de explicar as razoes pelas quais urn pafs exportava determinados
bens e importava outros. KRUGMAN & OBSTFELD (2005) expressam essa
teoria atraves de uma linguagem distinta daquela associada ao valor trabalho
adotada original mente por Ricardo 1. Segundo eles" um pais possui uma

vantagem comparativa na produ9ao de um bern se o custo de oportunidade da
produ9ao desse bern em rela9ao aos demais

e mais baixo nesse pais do que

em outros." (pg 8). Assim, a especializagao de urn pafs na produgao de urn
bern resulta de vantagens existentes em relagao a outros bens produzidos pelo
proprio pafs, comparativamente

a mesma

situagao no outro pafs. Ou seja,

comparando-se a razao do custo de produgao de urn bern em dois paises, com
a razao do custo de produgao de outro bern nos mesmos pafses, uma vez que
essas duas razoes divergissem, urn pafs apresentaria uma vantagem
comparativa maior na produgao de urn desses bens. Alem disso, os paises
teriam vantagens em produzir e comercializar os bens cujas desvantagens
absolutas fossem menor2.
Por outro lado,. segundo os pressupostos da teo ria ricardiana, a
expansao do comercio proporcionaria nao apenas ganhos associados

a

eficiencia na base produtiva, mas tambem na esfera do consumo. Com a
comercializagao externa, este seria maior, gerando, portanto beneffcios aos
consumidores.
Embora a teoria de comercio de Ricardo seja o alicerce sobre o qual
novas formulagoes foram construfdas, a realidade do comercio internacional e
de seus determinantes acabou por revelar a fragilidade daqueles princfpios
formulados no infcio do seculo XIX. Apesar disso, estes ainda foram
1

Ricardo utilizava como indicador a quantia de horas trabalhadas para uma unidade de bern. Ou seja,
como fator de produvao, o trabalho e as diferenvas na produtividade entre os paises, determinavam sua
vantagem.
A teoria Ricardiana constituiu urn avan9o relativo ateoria das vantagens absolutas de A Smith, segundo
a qual o comercio internacional poderia ser explicado por principios das vantagens absolutas, as quais
orientariam a especializavao de cada pais num determinado produto se sua produtividade fosse superior a
de outro pais na produvao do mesmo hem.

2
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resgatados no interior de novos modelos te6ricos, sendo o mais significativo o
da teoria das proporgoes de fatores, formulada por Heckscher e Ohlin.
Segundo essa teoria, urn pals obtem vantagens no comercio internacional na
medida em que utilize mais intensivamente os fatores mais abundantes na sua
economia.

Dessa forma, as vantagens comparativas se deslocam na

produtividade do trabalho e passa estar associada aos fatores relativamente
mais abundantes.
Apesar dessa diferenga, dois aspectos centrais da teoria classica de
Ricardo sao mantidos. Em primeiro Iugar, o comercio deve ser livre, sem
qualquer interferencia distorciva por parte do Estado por meio de poHticas de
incentivo

ou

de

protegao.

Em

segundo,

as economias acabam

se

especializando em atividades, segundo condigoes herdadas e, portanto
estaticas. Ou seja, o status quo do comercio tende a ser mantido no Iongo
prazo e as economias permanecem em posigoes originalmente definidas, de
acordo com a divisao internacional do trabalho.
A evolugao do comercio internacional a partir do p6s-segunda guerra
trouxe varios novos desafios ao entendimento das relagoes economicas
internacionais, especialmente as relativas ao comercio. Nesse sentido, tres
fenomenos estruturais nao apenas provocaram uma forte revisao das
formulagoes classicas, mas estimularam uma ampla discussao sobre os novos
rumos do comercio internacional.
0 primeiro diz respeito
oligopolista

internacional,

a formagao

alimentada

de uma estrutura de mercado

pela

expansao

das

corporagoes

multinacionais e pelos fluxos de investimento estrangeiro. A partir dal o padrao
de comercio norte/norte passa a ser dominante, no qual ganham destaque as
transagoes de carater intraindustrial e intrafirma.

a

0 segundo esta relacionado

uma extensa proliferagao de acordos comerciais bilaterais e de areas

regionais de comercio, cujo exemplo mais significativo e o da atual Uniao
Europeia. Com isso, o carater multilateral do comercio almejado pelo
GATT/OMC, e embutido nas analises classicas, foi gradativamente minado por
estrategias de aproximagao dos parses paralelamente
framework baseado no livre comercio.

a construgao

de urn

0 terceiro fenomeno resultou do

envolvimento mais contundente do estado nas transagoes internacionais, tanto
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por meio de iniciativas de prote(fao, particularmente as nao tarifarias, quanto de
estrategias voltadas para o aumento da competitividade da economia. Dessa
forma, o princlpio classico do livre comercio perde relevancia e o papel do
estado e suas politicas se tornam determinantes do perfil do comercio de todas
as economias de mercado. Sendo GILPIN (2002),
"Outro desenvolvimento, muito associado ao primeiro, e a
expansao do comercio intrafirmas e interfirmas, que se passa
inteiramente dentro dos confins de uma (mica empresa
multinacional ou entre varias firmas, que cooperam mediante
mecanismos como joint ventures ou a subcontrata(fao de
componentes. Ao reconhecer esses desenvolvimentos, as teorias
reagem a expansao internacional das empresas oligopolisticas e
a internacionaliZa(faO da prodU(faO havida nas Ultimas decadas, e
tentam explicar as estrategias adotadas pela empresas
multinacionais, tais como a combina(fao do comercio como a
produ<fao fora do pafs eo locus da produ<fao global." (pg. 198)
De uma maneira geral, o entendimento do comercio internacional
passa a se distanciar cada vez mais dos princlpios estabelecidos pelas teorias
convencionais, incorporando crescentemente a influencia das polfticas de
comercio e das institui(f6es voltadas para estimular a competitividade de
empresas e setores produtivos ou para determinar o nfvel de exposi<faO da
economia

a

concorrencia internacional. A partir disso, torna-se relevante

entender o peso que as institui<f6es tern na capacidade competitiva das
exporta(f6es. Em outras palavras, e possfvel assumir que quanto maior a
dota(fao de elementos institucionais envolvidos nas exporta(f6es, e maior sua
eficacia maior a capacidade dos agentes desvendarem espa<fOS no comercio
internacional. que nao estejam fundamentadas em justificativas aceitaveis, ou
seja, que tenham objetivos legftimos.
Conforme o Acordo sobre Barreiras Tecnicas da Organiza(fao
Mundial do Comercio - OMC, as medidas tomadas para assegurar que os
produtos fornecidos a determinados mercados que atendam a requisitos de
seguran(fa de pessoas e bens, saude, preven(fao da concorrencia desleal,
prote(fao do meio-ambiente, e seguran(fa nacional, sao consideradas legftimas.
AZEVEDO (2003) destaca que o beneffcio conquistado

no comercio

internacional com a redu(fao de entraves, tarifas, subsfdios, questoes
aduaneiras, entre outras, se contrapoe ao surgimento de outras barreiras, mais
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sutis, de diflcil identificac;ao, mas com a mesma func;ao: proteger mercados.
A formac;ao dos blocos economicos e a internacionalizac;ao dos
neg6cios instigaram os mercados estrangeiros a se tornarem alvos estrategicos
para as empresas com base domestica. As novas oportunidades trazidas
nesse novo cenario do comercio internacional pelo fenomeno global
ocasionaram a possibilidade de acesso a novos mercados, antes inexplorados.
Segundo CANUTO (2000) alguns dos motivos que apresentam o
desempenho das exportac;oes brasileiras, como aquem da media mundial, nos
ultimos anos, podem ser listados como: fatores "macroeconomicos" de
competitividade, de cunho geral e sistemico, tais como nivel desfavoravel da
taxa real efetiva de cambio, inadequada infra-estrutura de apoio, insuficiencia e
custo de credito, etc. Alem de outros fatores como investimentos em
competitividade, infra-estrutura, expansao do comercio intrafirmas e interfirmas,
joint ventures e politicas comerciais estrategicas.
Ja para RICUPERO (2003) a visao neoliberal presente, inspirada no
chamado "Consenso de Washington" 1 nunca chegou a dominar por completo o
debate sobre o desenvolvimento. Nesse sentido, urn exemplo pratico de maior
exito no desempenho economico diz respeito aos asiaticos, que seguiram
politica pragmatica, frequentemente oposta

a

da cartilha neoliberal, com

destaque para a China, cujo ritmo de crescimento economico tern estado acima
da media mundial, e a India, que sao os paises mais populosos do mundo e
nunca adotaram politicas radicais de privatizac;ao, desregulac;ao e liberalizac;ao
co mercia I.
De uma maneira geral, a literatura sobre desenvolvimento e
industrializac;ao, e exemplo da CEPAL e especificamente Raul Prebish, tern
estabelecido uma relac;ao estrutural entre comercio e as caracteristicas do
crescimento economico. Ao Iongo do periodo ap6s a decada de 1980, a
abordagem liberal do comercio tern, mesmo que lateralmente, incorporado a
atuac;ao do Estado como agente imprescind ivel da inserc;ao das economias nos
mercados globais. Sendo, tern se tornado mais do que relevante analisar os
mecanismos desenvolvidos pelos governos visando elevar o patamar de
competitividade das exportac;oes. Assim e que a analise a seguir trata de urn
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objeto particularmente pertinente a esse respeito. A execugao da polftica
comercial atraves do Proex tern, portanto uma forte aderencia a essas
reflexoes, de natureza te6rica, apresentadas ao Iongo deste referencial
analftico.
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2. Programa de Financiamento as Exportac;oes (Proex)

0

PROEX - Programa de financiamento as exportagoes , foi

instituido em julho de 1991, pel a Lei no 8.187, com a finalidade de oferecer aos
exportadores brasileiros condigoes de financiamento equivalentes as do
mercado internacional, nas modalidades de financiamento e de equalizagao
(Secex/BB, 1999). 0 prop6sito desse programa, conduzido pelo Banco do
Brasil, e financiar diretamente o exportador ou o importador de bens e servigos
brasileiros com recursos do Tesouro Nacional, previstos pelo Orgamento Geral
da Uniao.
Esse programa, tambem considerado urn beneficia, possibilita uma
base institucional para a competitividade, quando os exportadores brasileiros
negociam seus produtos em determinados paises, e esbarram em ofertas com
prazos maiores e taxas competitivas, como LIBOR ou PRIME. Visto como uma
intervenh3ncia governamental, faz-se extremamente necessaria no cenario
internacional, para elevar as exportagoes em condigoes de competitividade,
com prazos e taxas de financiamento equivalentes as praticadas no comercio
internacional, aos importadores de produtos brasileiros.

2.1 Evoluc;ao do Proex

0 PROEX, criado na decada de 1990, emergiu num contexto em que
a economia se industrializava atraves da aceleragao da politica de substituigao
de importagoes e a preocupagao em fortalecer a base para a estrutura
produtiva do pais. Em 1953 foi criada a CACEX - Carteira de Comercio
Exterior, com o objetivo de profissionalizar a carteira de comercio exterior
brasileira, atraves da normatizagao de procedimentos, responsavel por emitir
licengas de exportagao e importagao, fiscalizar pregos, pesos, medidas e
classificagoes (Labatut, 1994). Nesta trajet6ria, foi instituido em 1965, o
programa governamental de pre-embarque atraves do Fundo de Financiamento
a Exportagao (FINEX), com uma linha de credito ao consumidor-importador do
Brasil, com recursos do Orgamento Geral da Uniao. Este foi, nao apenas o
ponto de partida para o PROEX, mas tambem o modelo para a estruturagao
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deste. 0 objetivo do FINEX era financiar as exportavoes de bens de capital e
consumo duravel, a partir do qual a economia brasileira obteve urn
desempenho relevante na promovao das exportavoes brasileiras, ate sua
extinvao em 1988. Em 1972, foram criados a Comissao Especial de Beneflcios
Fiscais e o Programa de Especial de Exportavao (BEFIEX), cujo objetivo, era
triplicar as exportavoes por d61ar utilizado na importavao (Baumann, 1990). No
ano de 1980, essas estrategias de exportavao institufdas pelo governo
brasileiro,

se

depararam

com

mudanvas

significativas

na

economia

internacional, dentre as quais, o agravamento do protecionismo dos pafses
industrializados. 0 novo protecionismo, como ficou conhecido, resultou de uma
combinavao

estranha

entre

a

avalanche

liberal

que

ganhava

forva,

especialmente ap6s o Consenso de Washington, e aplicavao de medidas
defensivas por aqueles pafses, diante de urn ambiente internacional de
concorrencia mais acirrada. Para tanto contribufram o fortalecimento de valores
neoliberais, as alteravoes ocorridas no sistema financeiro internacional, a
desregulamentavao dos mercados, entre outras.
Em 1988, mudanvas institucionais realizadas pelo governo brasileiro,
entre as quais a extinvao do FlEX, resultaram na reforma do regime comercial
brasileiro e numa maior inservao do Brasil no mercado internacional. A partir
disso, ocorre em 1991, a criavao do Programa de Financiamento as
exportavoes (PROEX). Para tanto, os importadores dos produtos brasileiros
passaram a contar com condivoes de financiamento de taxas e prazos
semelhantes ao praticado no mercado internacional. lsso foi considerado urn
movimento ousado do governo brasileiro, uma vez que num perfodo de alta
inflavao, os financiamentos foram precificados com a taxa LIBOR .
Em

sua

concepvao,

o

PROEX foi

formatado

em

duas

modalidades Proex-Financiamento e o Proex-Equalizavao. 0 primeiro se
destinava exclusivamente a creditos p6s-embarque. Antes do embarque, o
exportador solicita autorizavao para realizavao do PROEX. Ap6s a aceitavao
do BNDES, o exportador embarca as mercadorias e entrega o dossie de
exportavao, com todos os documentos relativos ao mesmo ao Banco do Brasil,
que encaminha os documentos para o aceite do importador. 0 banco analisa,
confere a documentavao e encaminha, com seu aval, ao BNDES, o qual faz a

13

a liberac;ao dos recursos as quintas-feiras, com a taxa do d61ar do meio-dia de
quinta. Observa-se na tabela 1, a seguir, a participac;ao do valor das
exportac;oes brasileiras no PIB total da economia, e a evoluc;ao do Proex
quanta a sua importancia no valor das exportac;oes, ao Iongo do periodo de

2000 a 2006.

Tabela 01 nas

Participa~ao

exporta~oes

do PROEX- Financiamento no volume em USD ,

( 2000 a 2006):

PIB BRASIL
Perfodo

EXP BRASIL (FOB)

PROEX FINANCIAMENTO

US$bi

Tx. real

US$bi

Var.

Part.%

US$ bi

Var.

(A)

%

(B)

%

8/A

(D)

%

Part.%

D/8

2000

645,0

4,3

55,1

14,7

8,5

0,439

2001

553,8

1,3

58,2

5,7

10,5

0,501

14,2

8,8

2002

504,4

2,7

60,4

3,7

12,0

0,446

-11,0

12,1

2003

553,6

1,1

73,1

21,1

13,2

0,308

-30,9

1,5

2004

663,8

5,7

96,5

32,0

14,5

0,326

5,9

1,0

2005

882,7

2,9

118,3

22,6

13,4

0,492

51,0

2,2

2006

1.067,3

3,7

137,5

16,2

12,9

0,437

-11,2

2,7

3,0

Fonte: Exporta¢es brasileiras: SISCOMEX e SECEX; I
Taxa real de variagao do PIB: IBGE.
PIB em d61ar: IBGE.
Exportagao, lmportagao e PIB mundial: International Financial Statistics (FMI)
e World Economic Outlook

Como ja destacado, uma vez que o prazo praticado pelo PROEX, segue
o NCM, metoda internacional de classificac;ao de mercadorias, o programa
estimula aqueles produtos de maior valor agregado e por vezes para mercados
especificos. 0 programa beneficia tambem o importador, ja que possibilita
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prazos maiores a custos internacionais e impulsiona a exporta<;ao de outros
produtos, partes do produto final, elevando as vendas externas do pafs.
Exemplificando a abrangencia do Proex e o impulso proporcionado
aos demais setores, observa-se na tabela 2, a seguir os setores atendidos pelo
Proex Financiamento no perfodo de 2000 a 2006, entre os quais destaca-se o
volume financiado no perfodo destinado ao setor de servi<;os :

Evolu~ao

Tabela 2:

das

exporta~oes

beneficiadas pelo Proex por setor de

atividade- 2000 a 2006
Exporta~ao

Setor

em US$ (mil)

Total
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

por
Setor

Agribusiness

33.859

48.369

40.260

16.912

34.641

80.368

28.858

283.268

Maquinas e

63.602

92.616

50.571

17.495

55.124

33.053

101.919

414.380

28.055

20.996

25.075

13.399

24.900

32.764

24.402

169.592

1.803

3.125

5.321

1.433

438

491

25

12.635

209

123

7.416

3.157

3.667

5.468

1.809

21.849

17.539

15.790

6.727

2.447

7.990

3.374

2.842

56.710

127.913

163.568

218.933 211.007

141.460

283.792

8.580

21.819

25.502

22.210

23.546

33.344

32.444

167.445

Transporte

157.212

134.731

65.980

19.906

34.336

19.788

1.238

433.191

Total

438.772

501.138

445.786 307.966

326.102

492.442

Equipamentos
Outros
Papele
Celulose
Plastico e
Borracha
Produtos
Minerais
Servigos
Textil, Couros

243.650 1.390.323

e Calgados

437.187 2.949.393

Fonte: Exporta<;oes brasileiras: SISCOMEX e SECEX

Ja

o Proex-Equaliza<;ao, formatado com o objetivo de cobrir o

diferencial existente entre a taxa de juros interna e a factfvel para o comercio
exterior, proporciona uma alavancagem, uma vez que com pequenos volumes
de recursos, pode viabilizar bilhoes de d61ares em exportac;oes. Outra diferen<;a
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e que o proprio mercado gera o funding para os financiamentos e antecipa as
receitas de exportac;oes financiadas,

eliminando,

assim, os riscos de

inadimph3ncia. 0 efeito e de uma exportac;ao a vista, em que os ganhos na
balanc;a comercial se realizam, tambem e de imediato, no balanc;o de
pagamentos.
Conforme o BUSCA - GUIA DO EXPORTADOR (2007) o
mecanismo do Proex- Equalizac;ao de Taxas de Juras, consiste no pagamento,
por parte do Tesouro Nacional, de parte dos juros cobrados em financiamentos

a exportagao

de bens e servic;os brasileiros, para adequa-los aos padroes do

mercado internacional. 0 exportador e beneficiado pela reduc;ao dos juros, mas
nao recebe os recursos diretamente. A equalizac;ao e paga ao financiador da
operac;ao. Esse financiador pode ser urn banco multiplo, comercial, de
investimento ou de desenvolvimento, situado no pais, ou uma Agencia Especial
de Financiamento Industrial (Finame), ou estabelecimento de credito ou
financeiro situado no exterior. Os pagamentos sao feitos por meio da emissao
de titulos publicos federais (Notas do Tesouro Nacional serie I - NTN-1),
resgataveis no vencimento de cada parcela. 0 prazo de carencia e de ate 6
meses ap6s o embarque das mercadorias. Os porcentuais maximos de
equalizac;ao variam de 0,5% a 2,5% ao a no, com prazo de ate 10 anos. 0 valor
maximo admitido para fins de calculo de equalizac;ao e de ate 85% do valor da
exportac;ao.

2.2

Distribui~ao

do financiamento de acordo com o tamanho das

empresas

Urn dos aspectos mais relevantes do Proex diz respeito
distribuic;ao entre as empresas de acordo com o seu porte.

E sabido

a

sua

que a

capacidade de atuac;ao nos mercados mundiais seja mais not6ria entre as
grandes, tendo em vista a sua superioridade tecnol6gica e organizacional,
aliada aos ganhos de escala. No entanto, as pequenas e medias empresas nao
raro desenvolvem uma habilidade de explorar economias externas e de
desvendar nichos de mercado. Com isso, torna-se necessaria que os
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programas de incentivo as exportagoes, a exemplo do Proex, se voltem para
essas empresas. A tabela 3, a seguir, contem evidencias da distribuigao dos
recursos do Proex de acordo com o tamanho das empresas.

Tabela 3 - PROEX-Financiamento - Exportac;oes por porte das empresas
exportadoras
Ano

Porte

ExportaQao em US$

2000

Grande
Media
Pequena

373.667.113,95
47.967.156,31
13.445.222,96

Qtde de
OperaQ5es
299
282
233

Qtde de
Exportadores
71
87
69

Micro

3.692.977,86

63

27

TOTAL

438.772.471,08

877

254

2001
2001
2001
2001
2001

Grande
Media
Pequena
Micro
TOTAL

409.287.185,56
64.490.487,59
17.373.349,15
9.986.991,73
501.138.014,03

319
356
238
45
958

86
108
80
19
293

2002
2002
2002
2002
2002

Grande
Media
Pequena
Micro
TOTAL

352.042.944,06
66.368.133,91
20.240.505,39
7.134.568,02
445.786.151,38

319
416
277
63
1.075

81
109
93
24
307

2003
2003
2003
2003
2003

Grande
Media
Pequena
Micro
TOTAL

235.091.807,67
39.206.596,99
22.010.461,68
11.656.650,00
307.965.516,34

50
500
369
116
1.035

33
132
130
46
341

2004
2004
2004
2004
2004

Grande
Media
Pequena
Micro
TOTAL

191.505.196,85
85.228.645,66
38.254.858,62
11.113 • 6321 05
326.102.333,17

27
624
476
172
1.299

10
159
174
66
409

2005
2005
2005
2005
2005

Grande
Media
Pequena
Micro
TOTAL

348.560.765,43
73.943.278,15
44.385.050,54
25.552.599,83
492.441.693,95

41
774
657
274
1. 746

11
156
207
78
452

2006
2006
2006
2006
2006

Grande
Media
Pequena
Micro
TOTAL

308.274.174,28
68.916.458,24
44.168.985,83
15.827.223,01
437.186.841,37

29
594
549
219
1.391

8
137
150
41
336

2000
2000
2000
2000

Fonte : Banco do Bras1l S.A/PROEX
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2.3 Produtos Elegiveis
Os produtos contemplados pelo programa constam na Portaria n. 0 •
58, de 10.04.2002, do Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio
Exterior- MDI C. 0 PROEX admite a exporta9ao de bens nao enquadrados no
Programa desde que exportados conjuntamente com outros bens elegiveis e
que sejam de natureza conexa. Esse tipo de opera9ao e denominado "pacote",
cujo valor das mercadorias nao elegiveis nao podera exceder a 20% do
somat6rio dos bens elegiveis. Considera-se neste caso Servi9os - Projetos,
consultoria,

montagem,

pacotes

turn-key,

softwares

e

Produ96es

Cinematograficas.
Com a desvaloriza9ao mundial do d61ar, redu9ao do prazo de
entrega, as facilidades impostas pela internet na oferta mundial de produtos e
ao acesso as informa96es, automatiza9ao dos processos em produtos e
servi9os, o PROEX acaba se tornando mais urn facilitador para inser9ao dos
produtos brasileiros no comercio exterior.
Varios

paises

oferecem

programas

semelhantes

aos

seus

exportadores, como a ltalia, que se tornou referencia em solu96es as empresas
que procuram maquinas (bens de capital), nao somente pela qualidade de seus
equipamentos, mas tambem pelas condi96es, prazos de pagamentos e
garantias. No comercio internacional, o ponto em comum entre as empresas,
indiferente da localiza9a0 geografica, e a procura incessante por redu9a0 de
custos e inova9ao, a fim de tornarem-se mais competitivas. Assim, se urn
fornecedor oferece urn prazo de pagamento maior, garantias que nao onere
seu fluxo de caixa e urn produto com qualidade, este fornecedor tera
preferencia sobre os demais ofertantes da mesma solu9ao.
Os encargos envolvidos no programa se referem basicamente a
Taxa de juros fixa ou variavel, aplicada sobre o saldo devedor, sendo admitida
para tanto a Libor efetiva divulgada pelo Banco Central.

As taxas nas

exporta96es de servi9os sao definidas, caso a caso, em conformidade com as
praticas internacionais. A eventual desistencia da opera9ao aprovada no
PROEX nao gera onus para o exportador.
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Por outro lado, a amortizactao do financiamento e feita pelo
importador em presta96es iguais e sucessivas, com vencimento trimestral ou
semestral. A moeda utlizada para o pagamento e o D61ar dos EUA ou outra
moeda de livre conversibilidade, aceita internacionalmente.
Outra caracterfstica importante do programa se refere aos prazos de
financiamentos

diferenciados,

utilizados

para

codificactao

de

produtos,

praticados de acordo com os prazos praticados internacionalmente para os
mesmos. Esses prazos internacionais sao praticados pelo SH - Sistema
Harmonizado, urn sistema criado para promover o desenvolvimento do
comercio internacional, assim como aprimorar a coleta, a comparactao e a
analise das estatfsticas, particularmente as do comercio exterior. Conhecido
tambem como urn facilitador de negociact6es comerciais internacionais, da
elaboractao das tarifas de fretes e das estatfsticas relativas aos diferentes
meios de transporte de mercadorias e de outras informact6es utilizadas pelos
diversos intervenientes no comercio internacional. 0 Sistema Harmonizado
(SH)

ou Sistema Harmonizado de Designa9ao e de Codificactao de

Mercadorias, metoda internacional de classificactao de mercadorias, baseado
em uma estrutura de c6digos e respectivas descrict6es.
A composictao dos c6digos do SH, formado por seis dfgitos, permite
que sejam atendidas as especificidades dos produtos, tais como origem,
materia constitutiva e aplicactao, em urn ordenamento numerico 16gico,
crescenta e de acordo com o nfvel de sofisticactao das mercadorias.
0 Brasil, a Argentina, o Paraguai eo Uruguai adotam, desde janeiro
de 1995, a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que tern por base o
Sistema Harmonizado. Assim, dos oito dfgitos que compoem a NCM, os seis
primeiros sao formados pelo Sistema Harmonizado, enquanto o setimo e oitavo
dfgitos correspondem a desdobramentos especfficos atribufdos no ambito do
MERCOSUL.
0 PROEX utiliza o NCM dos produtos para definir o prazo de
negociactao do financiamento aos importadores.
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2.4 Procedimentos de solicita~ao de financiamento e sua garantias

Constam no site do BANCO DO BRASIL, os seguintes procedimentos
para acesso ao PROEX:
•

Elaborar uma carta proposta pelo exportador a uma agencia do Banco
do Brasil;

•

Ap6s analise e aprova<;ao, o Banco do Brasil providencia uma Carta de
lnten<;ao de Financiamento;

•

A empresa apresenta a Carta de lnten<;6es ao importador para
conhecimento das condi<;6es de financiamento, e concretiza o neg6cio;

•

0 exportador deve possuir uma conta corrente no Banco do Brasil para
receber o credito relativo ao financiamento;

•

Antes do embarque da mercadoria, o exportador deve providenciar o
Registro da Opera<;ao de Credito (RC), no Sistema de Comercio Exterior
-SISCOMEX;

•

Providenciar a inclusao do RC, Enquadramento 3 - Financiamento, no
SISCOMEX;

•

Aguardar o retorno do RC, via SISCOMEX, com status "aprovado" pelo
Banco do Brasil;

•

Providenciar os documentos de exporta<;ao:
Fatura

comercial,

Conhecimento

de

transporte

internacional

(conhecimento de embarque ), Registro de Exporta<;ao - RE (elaborado

via

SISCOMEX e vinculado ao RC ja aprovado ), Titulos de credito - letras de
cambia, notas promiss6rias ou creditos documentarios, Certificado de origem
ou atestados exigidos no pais de destino ou outros documentos que podem
compor o processo de exporta<;ao.
Para o desembolso de recursos, tendo a documenta<;ao mencionada
no item anterior, providenciada e 0 contrato de cambia relativo
ou antecipada, solicita-se o despacho aduaneiro
Federal,

via

SISCOMEX,

documenta<;ao relativa

e

embarque

a

a exporta<;ao a agencia

a

a parcela a vista

Secretaria da Receita

mercadoria.

Encaminhar a

do correntista do Banco do
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Brasil (fatura comercial, conhecimento de transporte internacional, tftulos de
credito, RE averbado, etc.). A agencia, ap6s a conferencia da documentagao, a
remetera ao exterior (inclusive as letras de cambia para aceite do importador e
aval do garantidor, se for o caso ). Ap6s a recepgao da documentagao do
exterior, a agencia solicitara a presenga do exportador para endosso no Banco
do Brasil, (Agente Financeiro do Tesouro Nacional) dos tftulos representatives
da exportagao. Enfim, a liberagao de recursos na conta corrente dos
exportadores passa a depender:

a- do embarque das mercadorias e, quando for o caso, do
faturamento dos servigos;
b- da liquidagao da operagao de cambia relativa a parcela nao
financiada, quando houver e;
c- da constituigao de garantias que assegurem o integral retorno dos

financiamentos concedidos e dos respectivos juros.
Quanta as garantias, sao exigidos:
•

Aval, fianga ou carta de credito de estabelecimento de credito ou

financeiro de primeira linha;
•

Creditos documentaries ou tftulos emitidos e avalizados por

instituigoes autorizadas dos pafses participantes do CCR - Convenio
Pagamentos e de Creditos Recfprocos, cumpridas as formalidades necessarias
para reembolso automatico;
•

SBCE - Segura de Credito a Exportagao;

•

Nas operagoes cujo importador e entidade estrangeira do setor

publico (Financiamento ao lmportador) e exigido o aval do governo ou de
bancos

oficiais

do

pals

importador

e,

caso

necessaria,

garantias

complementares.
A implementagao do Proex e suas operagoes sao conduzidas pelo
Comite de Financiamento e Garantia das Exportagoes - COFIG. Substituindo
as atribuigoes que pertenciam ao Comite de Credito as Exportagoes- CCEx e
ao Conselho Diretor do Fundo de Garantia a Exportagao - CFGE, este comite,
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e formado por urn colegiado integrante da Camara de Comercio Exterior CAMEX, com as seguintes funct6es :
•

Enquadrar e acompanhar as operact6es do Programa de Financiamento

as Exportact6es - PROEX,
•

Enquadrar e acompanhar as operactoes do Fundo de Garantia a

Exportactao- FGE,
•

Estabelecer parametres e condictoes para concessao de assistencia

financeira as exportact6es e a presta(faO de garantia da Uniao.
0 COFIG e composto por urn representante titular e respective
suplente, indicados nominalmente pelos seguintes 6rgaos:
a) Secretaria Executiva do Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio
Exterior, que o preside;
b) Ministerio da Fazenda, que exerce a Secreta ria Executiva do Co mite;
c) Ministerio das Relact6es Exteriores;
d) Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento;
e) Ministerio do Planejamento, Orctamento e Gestao;
f) Casa Civil da Presidencia da Republica; e
g) Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministerio da Fazenda;
Todas as decisoes e deliberactoes do Comite necessitarao do consenso dos
envolvidos.

Participam do COFIG, sem direito a voto, urn representante titular

e respective suplente, indicados nominalmente pelos seguintes 6rgaos:
a) Banco do Brasil S.A.;
b) Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social- BNDES;
c) IRB- Brasil Resseguros S.A.; e
d) Seguradora Brasileira de Credito a Exportactao S.A. - SBCE.
0 COFIG reune-se mensalmente, ou sempre que convocado por seu
Presidente.
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Conclusoes

0 modelo institucional estudado neste trabalho, como op«faO de
financiamento as exportact6es para empresas com faturamento ate R$ 60
milhoes, nao supre a falta de cultura exportadora nas pequenas e medias
empresas, os problemas de infraestrutura ou as falhas de gerenciamento e
problemas de capacidade produtiva ou de tecnologia.
Conforme ROCHA (2003), as empresas brasileiras tern como
caracterfstica central uma excessiva prioridade ao mercado domestico. Alem
disso, apesar de varias iniciativas de integractao, com destaque para

0

Mercosul, tem-se observado urn certo isolamento economico e geografico do
pais. Com isso, em que pese uma maior diversificactao dos destinos das
exportact6es brasileiras, o relacionamento comercial com os pafses vizinhos,
ainda tern sido pouco intenso. Essas barreiras geograficas e economicas
acabam desestimulando o interesse do empresario brasileiro pelo exterior.
Alem disso, as dificuldades de comunicactao, entre as quais destaca-se o
idioma, inibe a inserctao das pequenas empresas brasileiras no comercio
internacional. Dentro desta cultura, o comercio exterior ainda e analisado pelas
pequenas e medias empresas como uma soluctao para suprir eventuais
momentos

de

recessao

do

mercado

domestico

ou

por

incentivos

governamentais. As estrategias das empresas concentram-se no mercado
domestico, por ser considerado de facil acesso, menos exigente, e assim com
maior perspectiva de resultados.
Analisando os numeros do programa (2, 7% do volume de exportact6es
brasileiras em 2006 foram financiados pelo PROEX), para se considerar
fomentador das exportact6es brasileiras, envolve a necessidade de se organizar
a demanda por financiamento das pequenas e medias empresas. As
constantes experiencias de polftica de promoctao de exportact6es comprovaram
que, principalmente entre as empresas pequenas, a oferta de apoio
governamental deve ser coordenada e multifuncional: primeiramente e
necessaria mensurar a oferta exportavel das empresas (qualitativa e
quantitativamente ).
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0 Programa, mesmo com a oferta coordenada de recursos publicos,
na area de financiamento as exportagoes deve ter como contrapartida a
organizagao da demanda, atraves de programas envolvendo as regioes e
diversos setores na promogao de exportagoes, que acompanhem as empresas,
e ap6iem de forma seletiva as empresas mais produtivas e com maiores
chances de se consolidar na atividade exportadora, etc.
Considerando que o Proex e todo voltado para o financiamento as
exportagoes p6s-embarque, e a impossibilidade de oferecer garantias das
pequenas empresas, para sua necessidade de geragao de caixa na produgao
do produto, torna-se necessaria uma adogao de medidas que afrouxem os
condicionamentos a oferta de credito comercial as empresas de menor porte.
Agoes voltadas ao incentive a difusao entre empresas de menor porte do
mecanisme de seguro de credito a exportagao, podem fazer a diferenga.
Assim, percebe-se que o problema de financiamento as exportagoes,
enquanto problema de politica publica, envolve mais a insergao da cultura de
"exportar'', a divulgagao e o conhecimento do desenho do programa pelas
empresas do que a ampliagao do recurso a ser disponibilizado para o
programa.
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