
Seguro de Crédito à 
Exportação para as Micro, 

Pequenas e Médias 
Empresas (SCE/MPME) 

 



2 

ABGF – Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 
Garantias S.A. 

- Criada pelo Decreto nº 7.976, de 2013, conforme autorizado na Lei nº 12.712, de 30 de 
agosto de 2012. 
 

- Empresa pública, vinculada ao “Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão”, 
sob forma de sociedade anônima, com foco na administração de fundos garantidores. 
 
- Contratada pela União, por intermédio da Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN) do 
Ministério da Fazenda para assessorar na contratação do Seguro de Crédito à Exportação 
com recursos do Fundo de Garantia à Exportação (FGE). 
 
- Sede em Brasília, com uma unidade no Rio de Janeiro, porém com abrangência, via web, 
em todo o território nacional. 



PRINCIPAIS 
VANTAGENS 

A) O SCE/MPME é menos oneroso que uma Carta de Crédito; B) não toma o limite de crédito junto 
ao banco financiador; C) não precisa a empresa apresentar outra garantia/contragarantia, pois o 

SCE/MPME, por si só, já se constitui numa garantia suficiente para a cobertura de sua operação de 
exportação; D) permite que a MPME possa apresentar outra operação, sem ter de esperar a 

liquidação da anterior, propiciando mais oportunidades negociais para as MPME. 

OBJETIVO 
Garantir a instituição financeira ou a MPME contra o não pagamento do devedor, tanto na fase Pré-

embarque (risco do exportador) quanto na fase Pós-embarque (risco do importador). 

GARANTIDOR 
União, representada pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN) do Ministério da Fazenda, 

com recursos do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), por meio do SCE/MPME. 

A QUEM  SOLICITAR 
À  ABGF - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. , 

por meio do site www.abgf.gov.br , link “MPME – Curto Prazo ”. 

ABRANGÊNCIA Operações de bens e/ou de serviços, sem limitação de valor, analisadas individualmente. 

REGISTRO DAS 
OPERAÇÕES 

No Sistema de Garantias Públicas (SGP/MPME). 

INSTRUMENTO DE 
GARANTIA 

(CGC) 

O Certificado de Garantia de Cobertura (CGC) é composto por Condições Gerais, Particulares e 
Especiais (estas últimas quando houver intermediação de instituição financeira). 

 

Observação: Um único Certificado poderá comportar mais de 1 (uma) operação da mesma MPME e 
da mesma instituição financeira, durante o prazo de validade do Certificado, cuja vigência é de 365 
dias nas modalidades Pré-Embarque e Pós-embarque e 545 dias na de Pré+Pós-embarque.  
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Características do SCE/MPME 

 

http://www.abgf.gov.br/


ENQUADRAMENTO  
DAS MPME  

  

 

I. PRÉ-EMBARQUE: 
 

Exportações até US$ 5 milhões e faturamento até R$ 300 milhões. 
 

II. PRÉ+PÓS-EMBARQUE   E   PÓS-EMBARQUE: 
 

a) Exportações até US$ 3 milhões e faturamento até R$ 90 milhões. 
 
III. PRÉ+PÓS-EMBARQUE   E   PÓS-EMBARQUE: 
 
a) Exportações acima de US$ 3 milhões e até US$ 5 milhões e faturamento acima de R$ 90 

milhões e até R$ 300 milhões. 
 
Desde que:  
 

1) Operações com o SCE/MPME para ATÉ 3 importadores DISTINTOS, realizadas no ano civil 
anterior à proposta do SCE/MPME; 

 

2) Operações com o SCE/MPME para MAIS de 3 importadores DISTINTOS, somente se o país 
indicado na nova operação estiver indicado em lista aprovada pelo COFIG. 
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Características do SCE/MPME 

Os parâmetros de enquadramento (exportações e faturamento) são relativos ao ano civil 
anterior  ao da apresentação de proposta do SCE/MPME. 



 

MODALIDADES 
 

Pré-Embarque  
(ACC) 

Pré+ Pós-Embarque  
(ACC + ACE ou ACC + PROEX) 

Pós-Embarque  
(ACE; PROEX; ou Recursos Próprios das MPME) 

OPERAÇÕES COM 
REC. PRÓPRIOS DAS 

MPME 
Exigência de pagamento antecipado de, no mínimo, 15% ou de aceite no título do devedor. 

PRAZOS DAS 
OPERAÇÕES 

De 30 dias até 180 dias (tanto na fase Pré-Embarque quanto na fase Pós-Embarque). 

PERCENTUAIS DE 
COBERTURA 

Pré-Embarque  
 

- Riscos Comerciais: até 95% e de até 98% (SIMPLES NACIONAL). 
- Riscos Políticos e Extraordinários: até 100%. 
 

Pós-Embarque  
 

- Riscos Comerciais: até 95% e de até 98% (SIMPLES NACIONAL). 
- Riscos Políticos e Extraordinários: até 95%. 

 

COBRANÇA DO 
PREÇO DA 

COBERTURA 

O Preço da Cobertura é cobrado, por operação, por meio de Guia de Recolhimento da União 
(GRU), após aprovação da operação. 

COBRANÇA DE 
RELATÓRIOS 

Os relatórios de informações creditícias são cobrados antes da análise da operação, por meio de 
boleto bancário, somente na 1ª operação contratada na vigência do Certificado de Garantia de 

Cobertura (CGC). 
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Características do SCE/MPME 
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Acesso ao ambiente de ‘MPME - Curto Prazo’ 

A ABGF orienta os usuários do SGP/MPME a utilizarem os navegadores  

Internet Explorer 9.0 e Google Chrome.  



Observações: 
 

1) Rating do devedor, atribuído pela ABGF 
2) País do importador/devedor 
3) Prazo de pagamento 

Observações 2: 
 
1) DESCONTO: de 50% nos primeiros 6 meses, contados de 03.09.18, e 25% 

nos 6 meses subsequentes. A partir de 31.08.2019 (inclusive), o Preço da 
Cobertura será cobrado sem desconto. 

2) Aplica-se o DESCONTO para operações de Pré+Pós-Embarque ou de Pós-
Embarque, caso a empresa tenha realizado exportações até US$ 3 milhões 
e faturamento até R$ 90 milhões, ambos verificados em 2017. 

Alguns exemplos da nova precificação que entrará em vigor a partir de 03.09.2018 
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Exportação 
(Encadeamento com a 
fase Pós-Embarque) 

Até 30 dias 

Comprovação da 

Exportação ou 

entrega da DAS 

Até 30 

dias 

Indenização Produção e 
Exportação 

Até 180 dias 

Concessão do 
Crédito 

Caracterização de sinistro (de 60 dias) 

Fluxograma de Sinistro na fase PRÉ-EMBARQUE 

Até 30 dias 

Parecer Técnico 

do Sinistro 

Envio da DS-PI 
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Fluxograma de Sinistro na fase PÓS-EMBARQUE 

Vencimento  

Até 30 dias 

Entrega da DAS 

Até 30 

dias 

Indenização Prazo para 
pagamento do 

crédito 

Até 180 dias 

Exportação 

Caracterização de sinistro (de 90 dias) 

Até 30 dias 

Envio da DS-PI 

Parecer Técnico 

do Sinistro 



 
CONTATOS 

 
 

GEMPE – Gerência Executiva de Operações de Garantias de Exportação de 
MPME 

 
 

 Marcos Barbosa – (21) 2510-5052 / marcos.barbosa@abgf.gov.br 
 Martha Touma – (21) 2510-5039 / martha.touma@abgf.gov.br 
 Paula Thomaz – (21) 2510-5024 / paula.thomaz@abgf.gov.br  
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