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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 da Economia, sob forma de sociedade anônima,
com foco na administração de fundos garantidores.

- Dentre seus produtos, um deles é o Seguro de Crédito à Exportação, que atende,
também, o segmento de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME).

- Sede em Brasília, com uma unidade no Rio de Janeiro, porém com abrangência, via web,
em todo o território nacional.



PRINCIPAIS 
VANTAGENS

- não toma o limite de crédito junto ao banco financiador, como é o caso da Carta de Crédito e outras 
garantias; 
- a empresa exportadora não precisa apresentar outra garantia/contragarantia, pois o SCE/MPME, por si 
só, proporciona cobertura à operação de exportação.

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

ABRANGÊNCIA Operações de bens e/ou de serviços.

LIMITE DE CRÉDITO É analisado com base na projeção de exportação da MPME para 6 (seis) meses.

VALIDADE DO 
LIMITE DE CRÉDITO 180 dias contados da data de sua aprovação.

PROPOSTAS São os desembolsos de ACC ou exportação dos bens ou serviços. 

REGISTRO DAS 
OPERAÇÕES É realizado no sistema eletrônico da ABGF.
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Características do SCE/MPME

APÓLICE
(INSTRUMENTO DE GARANTIA) Constituída pelas Condições Gerais, Condições Especiais, Especificação da Apólice, Condições 

Particulares de Alteração de Cláusula Beneficiária e Condições Particulares.

VALIDADE DA APÓLICE
Corresponderá ao prazo de pagamento atribuído à modalidade escolhida acrescido de até 30 

(trinta) dias, período máximo para que haja a efetivação do desembolso (ACC) ou do 
embarque/prestação de serviço no exterior.

ENQUADRAMENTO  DAS 
MPME 

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

OBS.: Os parâmetros de enquadramento (exportações e faturamento) são relativos ao ano civil
anterior ao preenchimento do cadastro do exportador no site da ABGF.

MODALIDADES Pré-Embarque
(ACC)

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

MPME)
Pré+ Pós-Embarque

(ACC + ACE ou ACC + PROEX)

OPERAÇÕES COM RECURSOS 
PRÓPRIOS DAS MPME

Poderá ser exigido pagamento antecipado de, no mínimo, 15% do valor da exportação.
Obrigatório: emissão de título de crédito com aceite do devedor.



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

PERCENTUAIS DE 
COBERTURA

Fases Pré-Embarque ou Pós-Embarque

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

PRÊMIO É cobrado por proposta de exportação ou de desembolso (ACC), por meio de boleto bancário.

TARIFA DE ANÁLISE 
DE CRÉDITO

Será cobrada ANTES da análise do Limite de Crédito.

Observação:
É cobrada em sua 1ª (primeira) operação de Pré-Embarque, em razão da análise de risco de crédito da 
MPME.
É cobrada na 1ª (primeira) operação de exportação, em razão da análise de risco de crédito de 
determinado devedor estrangeiro. Em ambos os casos, a Tarifa tem validade de 12 meses contados do 
recebimento do(s) relatório(s) nacional e/ou internacional recebido(s) pela ABGF.

INDENIZAÇÃO A indenização será paga em 30 dias contados do recebimento da Declaração de Aviso de Sinistro (DAS).
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Acesso ao ambiente de SCE/MPME



CONTATOS

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

mpme@abgf.gov.br

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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