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RESUMO 

GAVLOVSKI, C. M. R. Regime Aduaneiro Especial de Drawback: utiliza-lo 
ou nao nas exporta~oes brasileiras. 0 presente estudo trata do Regime 
Aduaneiro Especial de Drawback, e do seu uso como polftica de incentivo as 
importac;oes e exportac;oes brasileiras. Busca-se despertar aos leitores, 
principalmente aos dirigentes de organizac;oes, a motivac;ao em ampliar ou ate 
mesmo, de iniciarem as suas atividades no comercio internacional, a fim de 
que com esses conhecimentos previos, possam adquirir uma visao critica e 
geral sobre o assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: DRAWBACK. TRIBUTOS ALCAN<;ADOS. DRAWBACK 
VERDE AMARELO. DRAWBACK ELETRONICO. 
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1 INTRODU<;Ao 

0 Brasil, entre as diversas diretrizes do governo voltadas ao desenvolvimento 

economico e ao comercio exterior, adotou a politica de incentives fiscais e de apoio 

a promo«;ao das exporta«;6es, representado pela desonera«;ao ou dispensa do 

pagamento de determinados tributos incidentes no mercado interno. Assim o 

governo tern priorizado as exporta«;6es brasileiras como forma de amenizar os 

problemas do desemprego e de aumentar as divisas, conseguindo apoiar a 

iniciativa privada, criando politicas e mecanismos que desonerem as empresas, 

especialmente de tributos. lsso possibilita que os pre«;os dos produtos brasileiros, 

se tornem mais competitivos no exterior.· 

No decorrer desta monografia serao apresentados aspectos relevantes sobre 

um dos incentives fiscais e de apoio a promo«;ao das exporta«;6es que o governo 

adotou, o Regime Aduaneiro Especial de Drawback. 

0 drawback e um regime aduaneiro que permite a utiliza«;ao de recursos 

locais abundantes e de baixos custos (por exemplo: mao de obra e energia) 

combinadas com recursos externos (insumos, tecnologia, etc.) para manufatura de . 
produtos acabados e/ou semi-acabados que devem ser obrigatoriamente 

destinados ao mercado externo. 

Apesar dos beneficios que esse regime traz para as exporta«;6es brasileiras, 

ele infelizmente acaba sendo visto com maus olhos por 6rgaos competentes que 

tern como finalidade a arrecada«;ao. Em um pais carente de recursos financeiros e 

com alta carga tributaria, a renuncia fiscal gerada· pelas politicas de incentives as 

exporta«;6es acaba sendo vista com certa reserva pelas autoridades arrecadadoras. 

Mesmo que o governo federal e estadual achem que estao perdendo recursos, 
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deixando de fazer as arrecadac;oes destes impastos, eles tern consciencia de que 

esta "perda" esta sendo compensada, pais gera novas empregos, contribuindo 

assim para o aumento da renda e do consumo. 

Tambem sera apresentado nesta monografia, o conceito mais detalhado do 

Regime Aduaneiro Drawback, os aspectos gerais, hist6rico, modalidades, tributos 

alcanc;ados, as vantagens e desvantagens que ele proporciona e algumas de suas 

particularidades. 

Serao citados os 6rgaos competentes responsaveis pela fiscalizac;ao e 

controle de sua utilizac;ao, que esta se tornando mais rigorosa, exigindo dos 

beneficiarios uma gestao administrativa voltada especificamente ou integrada com a 

utilizac;ao do regime de drawback, buscando assim, evitar fraudes. Como exemplo, 

pode-se citar a fraude que ocorreu com a Usina Ac;ucareira Ester, situada na regiao 

de Campinas que apesar de ter exportado OS US$ 13 milhoes de alcool processado 

em cumprimento as metas estipuladas pelo drawback, foi autuada por nao pagar os 

impastos na importac;ao dos insumos, pais o drawback permite que sejam 

importados insumos sem pagar taxas desde que o produto final seja exportado. 

Segundo a fiscalizac;ao, parte do alcool importado sob o regime de drawback, foi 

processado e vendido internamente, sendo assim a empresa deveria ter recolhido 

os impastos. 

No inicio da monografia, e apresentado o conceito de termos introdut6rios, 

depois sao apresentados t6picos como: quais sao os tributos alcanc;ados, a que tipo 

de empresas se aplica, quais saos as modalidades de drawback, quais sao os 

6rgaos que controlam o seu uso, algumas vantagens e desvantagens de sua 

utilizac;ao. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Apesar de alguns produtos brasileiros terem qualidade para competir Ia fora, 

as dificuldades para a entrada das empresas brasileiras no mercado internacional 

sao muitas, desde o alto custo da logistica de distribuigao do produto, distancia 

fisica do mercado comprador, dificuldades para obtengao de credito e ate para 

colocar o produto no mercado. 0 Regime Aduaneiro Drawback veio como uma 

forma de incentivo fiscal autorizado pelo governo para incrementar a exportagao de 

produtos manufaturados com insumos estrangeiros e gerar redug6es tributarias nas 

operag6es de exportagao. 

Mesmo sendo encontrados alguns empecilhos, para o seu uso, o intuito 

deste trabalho e mostrar como e benefica para a empresa a sua pratica. Por se 

tratar de urn tema indispensavel a profissionais da area de Contabilidade 

Aduaneira, faz-se necessaria a construgao de uma base de conhecimentos sobre o 

panorama hist6rico, contextual e atual do drawback, pois num mundo globalizado, o 

mercado competitivo e o pesado onus tributario que sufocam as empresas, 

requere'!l do profissional da Contabilidade, praticas de gerenciamento eficazes para 

preservar a continuidade do empreendimento. 

Aqui serao apresentados o conceito, os aspectos gerais, hist6rico, 

modalidades, tributos alcangados, vantagens e desvantagens, algumas 

particularidades desse regime, a fim de que com esses conhecimentos previos, 

possa se adquirir uma visao critica e geral sobre assunto. 

Para melhor leitura e entendimento, as abordagens sobre o tema, foram 

sistematizadas da seguinte maneira: 

a) Conceitos de termos introdut6rios ao tema; 



b) Quais sao os tributes alcan9ados; 

c) Quais sao as modalidades e submodalidades de drawback; 

d) A que tipo de empresas se aplica; 

e) Que 6rgao controla o seu uso; 

f) Algumas vantagens e desvantagens de sua utiliza9ao; 

g) 0 sistema eletronico drawback; 

h) Drawback Interne ou Verde e Amarelo; 

i) Formas de extin9ao. 
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Analisando os aspectos considerados ate aqui, o problema desta pesquisa e 

expresso da seguinte forma: 

Regime Aduaneiro Especial de Drawback: utiliza-lo ou nao utiliza-lo nas 

exporta~oes brasileiras? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

As constantes mudangas no mercado exigem novas estrategias e 

ferramentas que propiciem condigoes para que as empresas se mantenham 

competitivas. 

Para uma empresa, estar preparada para fazer neg6cios internacionais e 

muito importante na economia atual. Seja importando produtos, componentes ou 

materia-prima mais baratos para distribuigao em territ6rio nacional, ou exportando 

para novos mercados. 

Exportar pode ser um born neg6cio para a empresa desde que os seus 

dirigentes se conscientizem da importancia do planejamento e de uma politica que 

levem em conta o conhecimento e o dominio das regras e usos do comercio 

internacional. Caso contrario, as vendas ao exterior podem resultar em prejuizos e 

numa pessima experiencia para a empresa. 

0 desenvolvimento desta monografia se justifica por apresentar contribuigoes 

e conhecimentos aos profissionais que trabalham com o comercio exterior, como 

tambem aos empresarios que poderao oportunizar os benefices trazidos por este 

Regime Aduaneiro Especial, facilitando sua aplicabilidade, propiciando 

acompanhamento continuo e eficiente e principalmente, possibilitando as empresas 

que dele se utilizarem, expressiva redugao dos custos exportaveis de seus produtos 

e consequentemente um aumento da sua competitividade internacional. 

Com base na legislagao e na sistematica pertinente ao Drawback em suas 

diversas modalidades, este trabalho, oferece informagoes atualizadas e concisas 

sobre este mecanisme. 

Atraves destas informagoes, acredito que as organizagoes se sentirao mais 
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seguras ao optarem pela adesao ou nao do processo de Drawback. Seus dirigentes 

ja tendo em mente os objetivos que esperam alcangar, serao levados a pensar 

sobre quais beneffcios esta pratica trara ao seu neg6cio. Pode-se citar como um 

beneficia, a redugao de custos de produgao, via importagao de materia-prima livre 

de impastos, o que torna o produto final mais competitive, sobre o aspecto prego. 

Com isso ele conseguira promover um incremento das exportagoes com a 

conquista de novos mercados ou a manutengao de antigos mercados 

internacionais. 

Tambem acredito que salientando a importancia dos incentivos fiscais para 

as empresas que operam no comercio internacional, havera um estimulo para a 

adesao de pequenas e micro empresas ao regime. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tern como objetivo geral, apresentar aos interessados, uma 

analise geral do regime tributario drawback, de maneira simples e resumida. 

Permitir sua compreensao, deixando claro o seu conceito e as modalidades de 

drawback existentes (suspensao, isenc;ao e restituic;ao). 

Com esse intuito, pode-se destacar como objetivo geral: 

a) identificar as vantagens da sua utilizac;ao; 

b) identificar a sua repercussao como incentivo a exportac;ao; 

c) identificar que tipo de empresas tern direito ao incentivo do drawback; 

d) identificar o regime tributario aplicado a cad a uma de suas modalidades. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECiFICO 

Diante dos estudos feitos sobre o assunto, verifica-se que existem conceitos 

que ainda precisam ser entendidos. Abaixo estao relacionados alguns t6picos que 

foram analisados sobre o Regime Tributario Drawback, comec;ando pela sua 

criac;ao, passando pela sua evoluc;ao, ate chegarmos aos dias de hoje, onde e 

possivel encontrar propostas para melhoria desse sistema. Esse trabalho ira: 

a) analisar o conceito do Regime Tributario drawback; 

b) analisar a evoluc;ao do conceito ate os dias atuais; 

c) descrever as caracteristicas da operac;ao drawback; 

d) descrever sua aplicac;ao e utilizac;ao; 

e) identificar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizac;ao da pratica de 

drawback; 
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f) analisar as barreiras na pn3tica do drawback; 
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2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho, foi atraves de 

uma pesquisa bibliogn3fica e explorat6ria sobre o tema, foram consultados: livros, 

revistas, artigos, sites, etc., on de atraves da coleta de dados, foram analisados e 

correlacionados os fatos pertinentes ao assunto, buscando o melhor 

desenvolvimento do trabalho. 

A pesquisa bibliografica aqui apresentada traz explicagoes te6ricas e 

conceituais, com a exploragao de opinioes de diversos autores sobre o tema, que 

alem de ter garantido o aprofundamento dos conhecimentos, possibilitou a 

ampliagao da visao sobre o tema. 



10 

3 REVISAO DA LITERATURA 

3.1 TERMOS INTRODUTORIOS 

Para uma melhor compreensao sobre o texto que vira a seguir, e necessaria 

que o leitor saiba ao menos os conceitos basicos de determinados t6picos que 

fazem parte do Regime Aduaneiro Especial de Drawback. Em seguida serao 

apresentados esses termos, sao eles: 

3.1.1 BNDES 

0 BNDES e urn 6rgao vinculado ao Ministerio do Desenvolvimento, Industria 

e Comercio Exterior e tern como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam 

para o desenvolvimento do pais. Desta a<;ao resultam a melhoria da competitividade 

da economia brasileira e a eleva<;ao da qualidade de vida da sua popula<;ao. 

3.1.2 DECEX 

Departamento de Opera<;6es de Comercio Exterior e urn 6rgao subordinado a 

Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) do Ministerio do Desenvolvimento, 

Industria e Comercio Exterior (MDIC). 

Hoje, o DECEX tern a fun<;ao de simplificar a operacionalidade do comercio 

exterior brasileiro, promover as exporta<;6es e oferecer a comunidade de comercio 

exterior instrumentos que facilitem sua inser<;ao no mercado internacional. Cabe ao 

DECEX regulamentar os procedimentos operacionais/legisla<;ao, administrar o 
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SISCOMEX, analisar e autorizar as opera<;6es de exporta<;ao e importa<;ao, 

formular estrategias para o desenvolvimento do comercio exterior brasileiro, divulgar 

informa<;6es do setor e acompanhar e analisar a comercializa<;ao de produtos. 

3.1.3 EXPORTACAO 

E tudo aquila que um pals vende para outro. As exporta<;6es de um pals 

variam de acordo com a sua produ<;ao e sua tecnologia. Paises essencialmente 

agricolas, como os africanos, exportam suas produ<;6es para a Europa. Paises em 

desenvolvimento, como o Brasil, exportam produtos manufaturados e produtos de 

porte equivalente como o ferro e o a<;o. 

3.1.4 IMPORTACAO 

E o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um produto ou servi<;o 

do exterior para o pais de referenda. 0 procedimento deve ser efetuado via 

nacionaliza<;ao do . produto ou servi<;o, que ocorre a partir de procedimentos 

burocraticos ligados a Receita do pais de destino, bern como da alfandega, durante 

o descarregamento e entrega, que pode se dar por via aerea, maritima, rodoviaria 

ou ferroviaria. 

3.1.5 RECOF 

Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 

lnformatizado. E o que permite importar, com suspensao do pagamento do lmposto 
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de lmportagao e do IPI, mercadorias a serem submetidas a operag6es de 

industrializagao de produtos destinados a exportagao ou venda no mercado interne. 

Umas das caracteristicas desse Regime e que ele possibilita tambem a 

destinagao de ate 20% em valor, das mercadorias admitidas anualmente, para o 

mercado interne. 

3.1.6 SECEX 

A Secretaria de Comercio Exterior tern como competencia: 

a) formular propostas de politicas e programas de comercio exterior e 

estabelecer normas necessarias a sua implementagao; 

b) propor medidas, no ambito das politicas fiscal e cambial, de financiamento, 

de recuperagao de creditos a exportagao, de seguro, de transportes e fretes e de 

promogao comercial; 

c) propor diretrizes que articulem o emprego do instrumento aduaneiro com 

os objetivos gerais de politica de comercio exterior, bern como propor aliquotas para 

o imposto de importagao, e suas alterag6es~ 

d) participar das negociag6es em acordos ou convenios internacionais 

relacionados com o comercio exterior; 

e) implementar os mecanismos de defesa comercial; 

f) apoiar o exportador submetido a investigag6es de defesa comercial no 

exterior. 
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3.1. 7 SERPRO 

A Central de Servic;os SERPRO e o ponto unico de contato dentro do 

ambiente de Tecnologia da lnformac;ao - Tl disponibilizado para os clientes e 

usuarios dos produtos e servic;os SERPRO. E uma func;ao estrategica pois agrega 

os componentes necessarios a percepc;ao e satisfac;ao em relac;ao aos servic;os 

prestados. 

E responsavel por todos acionamentos recebidos, desde o registro ate o 

encerramento. Atua como instrumento de garantia de atendimento dentro dos 

prazos acordados com os clientes. 

Realiza o gerenciamento do servic;o de forma corporativa, promove a gestao, 

identificac;ao e inter-relacionamento dos varios processos de suporte a servic;os, 

buscando agilidade e controle de todos acionamentos registrados, atendendo as 

expectativas dos clientes e usuarios. 

3.1.8 SISCOMEX 

E o Sistema lntegrado de Comercio Exterior, vigorante no Brasil, lnstituido 

pelo Decreto no 660, de 25.9.92, e a sistematica administrativa do comercio exterior 

brasileiro, que integra as atividades afins da SECEX, SRF e do Banco Central do 

Brasil- BACEN, no registro, acompanhamento e controle das diferentes etapas das 

operac;oes de exportac;ao. 
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3.1.9 SRF 

A Secretaria da Receita Federal e o 6rgao federal brasileiro responsavel pela 

arrecadagao de tributos com o fim de prover o Estado de recursos para a 

manutengao da estrutura publica e criagao de politicas sociais, economicas e 

culturais. Esta subordinada ao Ministerio da Fazenda. 
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4 0 REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK- CONCEITO 

Derivado do ingles, palavra composta de to draw (tirar) e back (outra vez), 

designa o sistema tributario admitido nas importac;oes para a criac;ao de direitos de 

compensac;ao aos produtores, com a reversao ou restituic;ao dos impastos pagos 

pela materia-prima, uma vez transformada em produtos ou mercadorias, que se 

destinem a exportac;ao. (SOSA, 1995, p. 269). 

No comercio internacional o drawback e um dos mais antigos incentives a 

exportac;ao. Segundo Araujo e Sartori (2004), a utilizac;ao remonta ao seculo XIV e 

XV, pela lnglaterra e Franc;a, como uma especie de "premia" que consistia na 

liberac;ao do pagamento dos direitos aduaneiros que incidiam nos insumos 

incorporados a produtos exportados as colonias ultramarinas. 

No Brasil a utilizac;ao dessa pratica e mais recente, a primeira referenda feita 

ao Regime Aduaneiro Drawback, data da legislac;ao de 1934, porem a instituic;ao 

propriamente dita do regime, deu-se atraves do Decreta Lei n° 37 de 18/11/1966, 

nao havendo noticias de sua utilizac;ao na epoca do Imperio, nem mesmo no inicio 

do periodo republicano. 

Ratti (1997, p. 374) define Drawback como: 

Drawback vern a ser o retorno, no todo ou em parte, dos direitos cobrados sobre a entrada de 

produtos estrangeiros no pais, os quais serao objetos de reexporta'(ao no seu estado original, ou 

sobre a importa'(ao de materia-prima ou produtos semi-manufaturados que serao utilizados na 

produl(ao de artigos manufaturados nacionais a serem exportados. Considera-se tambem Drawback, 
o retorno de taxas e impostos internos cobrados sobre produtos nacionais que serao objeto de 

exporta'(ao ou sobre determinadas materias-primas que entram em sua composi'(ao. 
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Ja Castro (2000, p. 141) define Drawback como: 

"Drawback e urn incentive fiscal a exportagao que permite a empresa 

industrial ou comercial importar, livre do pagamento de tributes, mercadoria para ser 

utilizada na fabricagao de novo produto a ser gerado por transformagao, 

beneficiamento ou integragao, com a condigao basica de este produto final ser 

integralmente exportado." 

Ainda segundo Castro (2000, p. 141), o objetivo do drawback e 

"proporcionar redugao nos custos dos produtos vendidos ao exterior, possibilitando 

ao exportador brasileiro competir em igualdade de condig6es com seus similares de 

outros pafses". 

Ou seja, drawback, e urn regime aduaneiro especial e representa incentive a 

exportagao. E internacionalmente conhecido, nao utilizado somente no Brasil, mas 

por todos os paises que desejam importar insumos produtivos a custo reduzido, 

alguns por nao possuirem materia-prima disponivel, outros por utilizarem mao-de-

obra a custo muito reduzido. 0 objetivo basico e a agregagao de valores 

(industrializagao ou melhoria) em territ6rio nacional e posterior exportagao do 

produto acabado ou semi-acabado, somando valor de servigos e/ou materiais 

nacionais ao importado, com beneficio para o pais exportador. 
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4.1 MODALIDADES E SUBMODALIDADES DE DRAWBACK E QUAIS SAO OS 

TRIBUTOS ALCANCADOS 

Como ja fora mencionado anteriormente, o drawback, e uma sistematica que 

confere beneficia aos contribuintes que praticam operag6es de comercio exterior. 

Ele concede isengao ou suspensao do lmposto de lmportagao (II), do lmposto sobre 

Produtos lndustrializados (IPI) do lmposto sobre Operag6es relativas a Circulagao 

de Mercadorias e sobre Prestagao de Servigos de Transporte lnterestadual e 

lntermunicipal e de Comunicagao (ICMS), do Adicional ao Frete para Renovagao da 

Marinha Mercante - AFRMM, alem da dispensa do recolhimento de taxas que nao 

correspondam a efetiva contraprestagao de servigos, nos termos da legislagao em 

vigor. A concessao do beneficia e feita por urn ato administrative denominado Ato 

Concess6rio, no qual vern estabelecidas as condig6es a serem cumpridas pelo 

contribuinte que o pretende. 0 contribuinte se exime das obrigag6es tributarias na 

importagao, contanto que exporte produtos compostos pelos insumos importados, 

ou seja, os produtos a serem exportados devem utilizar, em sua fabricagao, os 

insumos importados. 

0 Regime de drawback compreende tres modalidades basicas: Suspensao, 

lsengao e Restituigao (que hoje ja nao e mais utilizado). Nas duas primeiras 

modalidades, o beneficia e aplicado pela Secretaria do Comercio Exterior (SECEX) 

e na modalidade restituigao, era aplicado pela Secretaria da Receita Federal (SRF). 

Ratti (1997, p. 393), define as modalidades de suspensao, isengao e 

restituigao como: 

Suspensao, o beneficio e aplicado sob a forma de suspensao do pagamento do imposto devido sobre 
importayiio de mercadoria a ser exportada ap6s o beneficiamento ou destinada a fabricayiio, 
complementayiio ou acondicionamento de outra a ser exportada. 
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Isen9iio, a empresa teni direito a importar a mesma quantidade e qualidade de insumos empregados 
na produ9ao de urn produto comprovadamente ja exportado. Trata-se de uma reposi9ao de estoque. 

Restitui9ao, refere-se a restitui9ao total ou parcial de tributos que incidiram sobre a importac;:ao 
anterior de mercadoria que venha a ser exportada ap6s beneficiamento ou que seja utilizada na 
fabricac;:ao, complementayao ou acondicionamento de outra mercadoria exportada, onde a utilizayao 
dos tributos recuperados devera ser feita exclusivamente em futura importayao, independentemente 
do produto adquirido. 

Segundo Garcia, (2001 ), "na suspensao: os impastos referentes a importagao 

dos insumos, destinados ao processo de industrializagao do bern exportavel, ficam 

suspensos ate que se comprove a exportagao; caracteriza-se por vincular-se a 

compromisso futuro de exportagao". 

"lsengao: caracteriza-se pela reposigao dos estoques de insumos utilizados 

na fabricagao, complementagao ou acondicionamento de produtos em quantidades 

e qualidade equivalentes aos anteriormente importados". 

"Restituigao: assemelha-se a modalidade isengao, pois ocorre ap6s a 

exportagao no qual foram empregados insumos importados; a empresa pode 

solicitar a restituigao dos impastos que incidiram na importagao anteriormente 

efetuada, na forma de credito fiscal". 

Ja Castro, (2000, p.152) afirma que "suspensao, permite as empresas 

industriais ou comerciais a suspensao do pagamento dos tributos incidentes sobre a 

importagao de mercadoria, a qual ap6s ser beneficiada, transformada ou integrada 

em urn novo produto, obrigatoriamente, devera ser exportada". 

Nesta modalidade a empresa beneficiaria estara sujeita a penalidades, caso 

nao exporte o produto gerado no prazo total de ate dois anos para produtos em 

geral, ou de cinco anos quando se tratar de bens de capital, ja incluido as eventuais 

prorrogagoes permitidas. (CASTRO, 2000, p. 184) 

Esgotado o prazo e se ainda a empresa beneficiaria nao conseguir exportar o 

produto gerado com a mercadoria importada, devera tamar as seguintes 

providencias: providenciar a devolugao ao exterior das mercadorias nao utilizadas, 

requerer a destruigao das mercadorias imprestaveis ou das sabras, sob controle 

aduaneiro, destinar para consumo interno o saldo das mercadorias importadas e 

nao exportadas. (CASTRO, 2000, p. 184) 
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Caso a empresa decida pela destinagao para consumo interno das 

mercadorias importadas e nao exportadas, devera solicitar a SRF autorizagao para 

a nacionalizagao, parcial ou total, das mercadorias importadas. Devera fazer o 

pagamento de tributos devidos e com as devidas corregoes monetarias. Entao as 

mercadorias serao despachadas para consumo, pois constituem em importagao em 

carater definitivo, veiculado atraves do registro da Dl. 

A lsengao possibilita as empresas industriais ou comerciais que exportarem 

produto final contendo materias-primas, componentes, embalagens etc., 

anteriormente importadas para consumo interno e com pagamento de impastos, o 

direito de efetuar nova importagao destinada a reposigao de estoques, na mesma 

quantidade e qualidade dos insumos importados utilizados no produto final 

exportado. (CASTRO, 2000, p.154). 

Nesta modalidade a empresa beneficiaria inicialmente importa as 

mercadorias para seu proprio consumo no mercado interno, sem qualquer intengao 

de exportar, logo, pagando todos os tributos aduaneiros. 0 direito ao drawback na 

modalidade lsengao ocorre a partir da realizagao da exportagao do produto final, e 

desde que tenha sido utilizada mercadoria importada anteriormente, com 

pagamento de impastos. Devido a isso, o drawback lsengao deve ser solicitado 

somente ap6s a efetiva exportagao do novo produto final gerado, ap6s a autorizagao 

para importagao, o prazo para o embarque no exterior das mercadorias beneficiadas 

sera de um ano, a contar da data de emissao do Ato Concess6rio, passive! de 

prorrogagao por igual perio€fo. Se o prazo se esgotar e a importagao nao for 

realizada, cessa o direito ao drawback lsengao, a empresa beneficiaria do drawback 

nao assumira qualquer compromisso condicionado a futura exportagao da 

mercadoria que vier a ser importada isenta de impastos, porque a exportagao do 

produto gerado ja foi realizada antecipadamente, permitindo a livre comercializagao 

da mercadoria a ser importada, no mercado interno ou externo, dependendo da 

decisao da empresa. 

Restituigao proporciona a empresa que tenha exportado produto final 

contendo mercadoria importada anteriormente, com pagamento de impastos, o 

direito a restituigao dos tributos federais pagos na importagao de materias-primas, 

componentes, embalagens, etc., utilizados no produto final exportado. 
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Eta se diferia da lsengao, pois enquanto que e a lsengao possibilita 

"reposigao do estoque", a Restituigao proporcionava "recuperagao dos impastos e 

taxas", pago em importagao anterior. (hoje a restituigao nao e mais utilizada). 

Como exemplo: a empresa beneficiaria que deseja-se fazer a Restituigao 

deveria num prazo de 90 dias, ap6s a data da efetiva exportagao do produto, 

prorrogavel uma (mica vez por igual periodo, apresentar o pedido de restitui<;ao de 

impastos a Secretaria da Receita Federal. No periodo de 180 dias ap6s a data de 

liberagao alfandegaria dos insumos importados, a empresa deveria exportar o 

produto final, utilizando parte ou toda a materia-prima importada anteriormente, 

assim eta teria o direito de pleitear a recuperagao, parcial ou total do II e IPI pagos 

na importagao. 

Dos tres tipos apresentados acima, apenas o de Restituigao gerava reflexos 

negativos na estrutura de custos da empresa, afetando a competitividade e a 

comercializagao externa dos produtos exportados. Hoje o drawback de restituigao 

praticamente nao e mais utilizado. (CASTRO, 2000, p.155-156). 

Fluxograma das modalidades de Drawback 

DRAWBACK SUSP E NSAO 

lmporta~ao 
com suspensao 

de impastos 

lmpo rtagao de pro dutos com suspensao de impastos, para 
Serem utilizados na exp ortaga o. 

Exporta~ao 

Figura 1 - Fluxograma das modalidades de Drawback Suspensao 



Fluxograma das modalidades de Drawback 

DRAWBACK ISENq\0 

lmporta~ao 
com pagamento 

de impostos 

Exporta~ao 

Rep osi~ao de estoqu es de pro dutos impo rtados utilizados na exp orta~a o. 

DRAWBACK 

lmporta~ao 
livre de 

impostos 

Figura 1.1 - Fluxograma das modalidades de Drawback lsengao 
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Com a evolugao do comercio internacional, algumas submodalidades ou 

operagoes especiais de drawback Suspensao e lsengao foram se desenvolvendo, 

pode-se citar1
: 

Drawback generico2
: Concedido exclusivamente na modalidade 

suspensao. Caracteriza-se pela discriminagao generica da mercadoria a importar e 

o seu respective valor. Consiste na aprovagao previa, mediante a discriminagao 

generica da mercadoria a importar e respective valor total, sendo dispensadas as 

informagoes referentes a quantidade a importar, prego unitario e classificagao NCM 

- Nomenclatura Comum do Mercosul. Essa modalidade se aplica normalmente a 

empresas que importam regularmente grandes volumes de produtos sujeitos a 

alteragoes quantitativas no embarque, ou entao adquirem no exterior extensa e 

diversificada linha de itens, indispensaveis as suas atividades industriais. 

II - Drawback sem cobertura cambial3
: Concedido exclusivamente na 

modalidade suspensao. Caracteriza-se pela nao cobertura cambial, parcial ou total, 

1 Drawback Eletr6nico. Disponivel em: http://www.administradores.com.br/artigos/o regime especial de draw 
back/24489/0 regime especial de drawback. Acesso em: 10 set. de 2008. 
2 Art. 52 Portaria SECEX n."25, de 27 de novembro de 2008. Disponivel em: http://www.desenvolvimento.gov.b 
r/arquivos/dwnl_l235657527.pdf. Acesso em: 14 mar. de 2009. 
3 Idem 
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da importagao, ou seja, sem pagamento, de parte ou de toda a materia-prima a ser 

utilizada na fabricagao do produto a ser exportado, isto proporciona redugao de 

custos ou a eliminagao das despesas com a abertura da carta de credito referente a 
parcela exportada com cobertura cambial, constituindo urn estimulo adicional para a 

opera gao; 

Ill - Drawback intermediario4
: Concedido na modalidade suspensao e 

isengao. Caracteriza-se pela importagao de mercadoria, por empresas denominadas 

fabricantes/intermediarios, destinada a processo de industrializagao de produto 

intermediario a ser fornecido a empresas industriais/exportadoras, para emprego na 

industrializagao de produto final destinado a exportagao. Tern como objetivo permitir 

maior participagao da industria brasileira no processo exportador, criando melhores 

condig6es de competitividade externa para as empresas industriais e/ou 

exportadoras, alem de propiciar elevagao do valor agregado nacional destinado ao 

exterior. Os maiores beneficiados por este sistema, sao as empresas fabricantes, 

podendo a posterior exportagao do produto final obtido ser realizada por outra 

empresa industrial ou comercial. 

0 drawback intermediario representa uma integragao industrial entre duas ou 

mais empresas, objetivando tornar o produto final a ser exportado mais competitivo, 

sob o aspecto prego, permitindo a conquista de novos mercados, a expansao dos 

atuais volumes exportados ou o aumento das margens de lucro na exportagao. 

Pode-se citar como umas de suas vantagens: 

a) eliminagao do IPI em todas as fases de industrializagao, com redugao de 

seu custo de aquisigao, evitando-se a imobilizagao de capital em impastos; 

b) redugao dos gastos portuarios e de transporte internacional na aquisigao 

interna pela empresa B do produto importado e beneficiado pela empresa A; 

c) aquisigao do produto da empresa A no mercado interno pela Empresa B a 

pregos internacionais, mas a custos brasileiros de fabricagao. (CASTRO, 2000, p. 

174). 

4 Art. 52 Portaria SECEX n.0 25, de 27 de novembro de 2008. 
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Ruxograma Operacional do Drawback lntermediflrio 
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Figura 2- Fluxograma Operacional do Drawback lntermediario 
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De acordo com o fluxograma, o drawback intermediario consiste na 

importagao de mercadoria pela empresa fabricante A, a transformagao industrial da 

mercadoria importada em produto pela mesma empresa A, a venda no mercado 

interno do produto gerado para a empresa industrial B, novo processamento 

industrial no produto adquirido a ser realizado pela empresa B, e finalmente, a 

exportagao do produto final obtido pela mesma empresa B ou por uma empresa 

comercial. (CASTRO, 2000, p. 172). 

IV - Drawback para embarcagao5
: Concedido na modalidade suspensao e 

isengao. Caracteriza-se pela importagao de mercadoria utilizada em processo de 

industrializagao de embarcagao, destinada ao mercado interno, conforme o disposto 

no§ 2° do art. 1° da Lei n° 8.402, de 8 de janeiro de 1992, nas condig6es previstas 

no Anexo "C" desta Portaria. Diferencia-se da submodalidade para fornecimento no 

5 Art. 52 Portaria SECEX n.0 25, de 27 de novembro de 2008. 
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mercado interno, pela inexistencia de licitagao internacional e respectivo pagamento 

em moeda conversivel, pois seu pagamento sera efetuado em real. 

Apesar de restrito ao setor naval, essa submodalidade pode representar 

importante estfmulo ao desenvolvimento desse segmento industrial, inclusive 

quando voltado para a exportagao. 

V - Drawback para fornecimento no mercado interno6
: Concedido na 

modalidade suspensao. Caracteriza-se pela importagao de materias-primas, 

produtos intermediarios e componentes destinados a fabricagao, no Pais, de 

maquinas e equipamentos a serem fornecidos, no mercado interno, em decorrencia 

de licitagao internacional, contra pagamento em moeda conversivel proveniente de 

financiamento concedido por instituigao financeira internacional, da qual o Brasil 

participe, ou por entidade governamental estrangeira, ou ainda, pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES), com recursos captados no 

exterior, de acordo com as disposig6es constantes do art. 5° da Lei n° 8.032, de 12 

de abril de 1990, com a red a gao dada pelo art. 5° da Lei n° 10.184, de 12 de 

fevereiro de 2001, nas condig6es previstas no Anexo "D" desta Porta ria. 

VI - Drawback verde-amarelo7
: concedido exclusivamente na modalidade 

suspensao. Caracteriza-se pelo regime especial que conjuga importag6es, com 

tratamento conferido pelo Decreto-Lei n° 37, de 1966 e Decreto n° 6.759, de 2009, e 

aquisig6es no mercado interno para incorporagao em produto a ser exportado, de 

que trata o § 1° do art. 59 da Lei n° 10.833, de 2003. 

(alterado pela Portaria SECEX no 02, de 18 de fevereiro de 2009) 

6 Art. 52 Portaria SECEX n.0 25, de 27 de novembro de 2008 
7 Idem 
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4.2 A QUEM PODE SER CONCEDIDO 

T em dire ito ao incentivo do Drawback as empresas que realizam opera goes 

de industrializagao sobre pegas, componentes, materias-primas e/ou outros insumos 

importados, fabricando com eles produtos destinados a exportagao8
. 

Pode habilitar-se tambem a empresa que importa pegas, componentes, 

materias-primas e/ou outros insumos para fabricar produtos intermediarios, ou seja, 

produtos que integram urn outro produto, fabricado por outra empresa, destinado a 
exportagao. Pode-se citar como exemplo, o caso de fabricante de pneus, que os 

fornece a industria automobilfstica, que por sua vez os exporta montados em seus 

autom6veis9
. 

0 Regime de Drawback pode ser concedido ainda a empresa de fins 

comerciais. Nesse caso, a mercadoria devera ser industrializada sob encomenda 

em estabelecimento industrial, por conta e ordem de beneficiaria do Regime de 

Drawback, e posteriormente exportada. 

Com relagao ao ambito das operagoes e bens abrangidos pelo incentivo, o 

Art. 54 da Portaria SECEX n.0 25/2008 diz que o beneficio do Drawback podera ser 

concedido a 10
: 

I) mercadorias importadas para beneficiamento no Pais e posterior 

exportagao; 

II) materia-prima, produto semi-elaborado ou acabado, utilizados na 

• fabricagao de outra mercadoria exportada ou a exportar; 

Ill) pega, parte, aparelho e maquina complementar do aparelho, maquina 

veiculo ou equipamento exportado ou a exportar; 

IV) mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentagao 

de produto exportado ou a exportar, desde que propicie comprovadamente uma 

agregagao de valor ao produto final; 

V) animais destinados ao abate e posterior exportagao. 

8 Quem tern direito. Disponivel em:<http://www.drawback.com.br/dados.asp?item =19&grupo=6> Acesso em: 
15 ago. 2008. 
9 Idem 
10 Art. 54 Portaria SECEX n.0 25, de 27 de novembro de 2008 
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VI) para materia-prima e outros produtos que, embora nao integrando o 

produto exportado, sejam utilizados na sua fabricagao em condigoes que justifiquem 

a concessao; ou 

VII) para materia-prima e outros produtos utilizados no cultivo de produtos 

agricolas ou na criagao de animais a serem exportados, definidos pela Camara de 

Comercio Exterior. 

VIII) - mercadoria utilizada em processo de industrializagao de embarcagao, 

destinada ao mercado interno, nos termos da Lei n.0 8.402, de 1992, nas condigoes 

previstas no Anexo "C" desta Portaria; 

IX) - materias-primas, produtos intermediarios e componentes destinados a 
fabricagao, no Pais, de maquinas e equipamentos a serem fornecidos, no mercado 

interno, em decorrencia de licitagao internacional, contra pagamento em moeda 

conversivel proveniente de financiamento concedido por instituigao financeira 

internacional, da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira, 

ou ainda, pelo BNDES, com recursos captados no exterior, de acordo com as 

disposigoes constantes do art. 5° da Lei n.0 8.032, de 1990, com a redagao dada 

pelo art. 5° da Lei n.0 10.184, de 2001, nas condigoes previstas no Anexo "D" desta 

Porta ria. 

Entretanto, para que as empresas industriais e comerciais possam se 

beneficiar do drawback, e indispensavel a existencia de superavit cambial ou saldo 

comercial positivo entre o valor do CIF (Coast, Insurance and freight - Gusto, 

Seguro e Frete).da importagao e a exportagao FOB (Free on Board- Livre a bordo) 

liquida, deduzida a eventual parcela de comissao de agente, ou seja, o FOB liquido 

da exportagao do produto final devera ser maior que o montante do CIF da 

importagao da materia-prima, componentes, material de embalagem, etc. (CASTRO, 

2000, p. 163). 

Segundo o artigo 55, da Portaria SECEX n. 0 25/2008, o Regime de Drawback 

nao sera concedido: 

I) - importagao de mercadoria utilizada na industrializagao de produto 

destinado ao consumo na Zona Franca de Manaus e em areas de livre comercio 

localizadas em territ6rio nacional; 

II) - exportagao ou importagao de mercadoria suspensa ou proibida; 



27 

Ill)- exporta<;6es conduzidas em moedas nao conversiveis, inclusive moeda

convenio, contra importa<;6es cursadas em moeda de livre conversibilidade; 

IV) - importa<;ao de petr61eo e seus derivados, exceto coque calcinado de 

petr61eo. 
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4.3 ORGA.OS RESPONSAVEIS PELO CONTROLE DA UTILIZACAO DO REGIME 

ESPECIAL DRAWBACK 

Para evitar fraudes, o controle do drawback e muito rigoroso. lsso pode 

acarretar as empresas inspegoes por parte das autoridades e conseqOente 

divulgagao do processo produtivo. (RATTI, 1997, p. 375) 

Os processes de Drawback sao conduzidos, analisados e comprovados por 

diferentes 6rgaos publicos. Compete a Secretaria de Comercio Exterior - SECEX, 

atraves do DECEX a concessao de drawback nas modalidades de suspensao e 

isengao, conforme explicita o artigo 50 da Portaria SECEX n. 0 25 de 27/11/2008. 

Art. 50. 0 Regime Aduaneiro Especial de Drawback pode ser aplicado nas 

seguintes modalidades, no ambito da Secreta ria de Comercio Exterior - SECEX: 

I - suspensao do pagamento dos. tributes exigiveis na importagao de 

mercadoria a ser exportada ap6s beneficiamento ou destinada a fabricagao, 

complementagao ou acondicionamento de outra a ser exportada; 

a) esta modalidade podera ser concedida para o regime especial do 

drawback verde-amarelo, que conjuga importagoes, como tratamento conferido pelo 

Decreta-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, e Decreta n° 6.759, de 2009, e 

aquisigoes no mercado interne para incorporagao em produto a ser exportado, de 

que trata o § 1° do art. 59 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (alterado 

pela Portaria SECEX no 02, de 18 de fevereiro de 2009) . 
II - isengao dos tributes exigiveis na importagao de mercadoria, em 

quantidade e qualidade equivalente a utilizada no beneficiamento, fabricagao, 

complementagao ou acondicionamento de produto exportado. 

a) esta modalidade tambem podera ser concedida, desde que devidamente 

justificada, para importagao de mercadoria equivalente, adequada a realidade 

tecnol6gica, com a mesma finalidade da originalmente importada, observados os 

respectivos coeficientes tecnicos de utilizagao, ficando o valor total da importagao 

limitado ao valor da mercadoria substituida. 

A qualquer momenta o DECEX, pode fazer uma verificagao das importagoes 

e exportagoes ja realizadas por determinada empresa. Para que a empresa possa 

comprovar essas transagoes, precisa ter as Declaragoes de lmportagao - Dl, os 
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Registros de Exportagao - RE averbados, os Registros de Exportagao Simplificados 

- RES averbados, bern com as Notas Fiscais de venda no mercado interne, por 

isso, aconselha-se sempre que a empresa mantenha em seu poder pelo prazo de 5 

(cinco) anos, toda a documentagao necessaria para eventuais comprovagoes. 

No drawback suspensao, o controle se da via SISCOMEX Exportagao, o 

denominado drawback eletronico. Conforme citado no artigo 70 da Portaria SECEX 

n°. 14/04: "Art. 70. A habilitagao ao Regime de Drawback far-se-a mediante 

requerimento da empresa interessada, sendo: I - na modalidade suspensao - por 

intermedio de modulo especifico Drawback do Sistema lntegrado de Comercio 

Exterior (SISCOMEX)". 

A concessao e administragao da modalidade isengao e da algada do Banco 

do Brasil, que opera e controla o drawback nesta modalidade, por delegagao do 

SECEX, ficando a cargo da Receita Federal do Brasil a fiscalizagao (BB, 2004). 

0 drawback na modalidade restituigao era atribuido a Receita Federal do 

Brasil. 
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4.4 ALGUMAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE SUA UTILIZACAO. 

0 Regime Aduaneiro Especial de Drawback e considerado um incentive fiscal 

a exportac;ao, que permite a empresa importar, livre dos tributos de importac;ao, 

mercadorias para serem utilizadas na fabricac;ao de produtos, desde que 

integralmente exportados. 

A possibilidade de importar mercadorias sob esse regime, sem pagamento de 

tributos, permite as empresas exportarem o produto final gerado em condic;oes de 

igualdade com seus concorrentes de outros pafses, grac;as ao identico custo da 

materia-prima no mercado internacional. 

Sob o aspecto fiscal, a sua utilizac;ao, sempre sera positiva, pois ocorrera 

reduc;ao direta de custos fiscais, representada pela dispensa de pagamento do II e 

doAFRMM. 

Tambem existe a possibilidade do exportador nao precisar investir ou 

imobilizar capital proprio em materia-prima, a qual podera ser fornecida, sem 

cobertura cambial, pelo proprio importador do produto final. 

Embora, a primeira vista, possa parecer que a utilizac;ao do drawback seja 

sempre vantajosa, as vezes isso nao ocorre, devido a diversos fatores que 

interferem diretamente na analise, e que devem ser avaliados em conjunto. 

(CASTRO, 2000, p.25) 

Segundo Castro (2000, p.145) e preciso fazer uma analise para verificar sea 

utilizac;ao do drawback e vantajosa ou nao para a empresa. 

Embora, a primeira vista, possa parecer que a utilizayiio do Drawback, seja sempre vantajosa, na 
realidade, as vezes, isto nao ocorre. Isto se justifica face aos diversos fatores que interfererri 
diretamente na analise, e que devem ser avaliados em conjunto, podendo, em certos casos, tomar o 
regime do Drawback nao-recomendavel. Os itens que maior influencia exercem na sua avalia9iio sao 
representados pelos aspectos fiscais, fmanceiros, pre9o e qualidade. 

Ainda segundo Castro (2000, p.145), 

"Os fatores positivos e negativos de urn processo de importayao, sempre deve ser enfocado sob os 
cinco pontos seguintes, em conjunto: 
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a) aspecto fiscal (redw;ao de encargos fiscais); 

b) aspecto financeiro (redw;ao de custo fmanceiro ); "as vezes nem sempre e vantajoso, existem 
casos onde a aquisiyao de insumos de valor insignificante, que tomam as despesas administrativas 
como regime maiores do que o proprio imposto que foi economizado, Castro (2000, p.145)". 

c) aspecto preyo (comparayao dos preyos intemo e extemo); A estrutura tributaria intema muitas 
vezes eleva o preyo do produto, nao havendo a possibilidade de a empresa exportar, pois o preyo 
intemacional chega a ser inferior ao proprio custo do produto em nosso Pais. 

d) aspecto qualidade (confronto das qualidades intema e extema) )". "A utilizayao de materias
primas com determinado grau de qualidade permite melhor desempenho industrial, maior 
produtividade, menor custo de produyao e maior margem de lucro, o que representa mais receitas, 
Castro (2000, p.l45)". 

e) a negociayao intemacional (atender exigencias do importador)". 

0 drawback e urn regime que exige uma robusta estrutura administrativa das 

empresas para controle, tendo em vista que a legislagao prescreve uma enorme 

quantidade de deveres instrumentais. 

Sua utilizagao pode nao corresponder a urn ganho efetivo por problemas 

macroeconomicos, como a taxa de juros, alteragoes cambiais, alem de solugoes 

lentas e burocraticas dos 6rgaos governamentais, que nao acompanham as 

mudangas inerentes ao comercio internacional. 

Outra desvantagem encontra-se no fato de que e dificil a implantagao da 

industria nacional voltada para exportagao, em razao da concorr€mcia com as 

industrias ja estabelecidas e eficientes das nagoes desenvolvidas. As nagoes 

desenvolvidas frequentemente concedem urn grau elevado de protegao a sua 

industria, inclusive atraves de subsfdios, contra as quais as nagoes em 

desenvolvimento nao irao conseguir competir, alem tambem da politica industrial, 

seria necessaria criar mecanismos capazes de modernizar o parque tecnol6gico 

industrial brasileiro, de forma a torna-lo competitive no mercado internacional. 
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Como e urn regime muito complexo, os empresarios tern medo de utilizar o 

sistema, par isso, muitas micro, pequeno e medias empresas acabam nao utilizando 

o processo de drawback. 

As vezes a estrutura tributaria interna, eleva o prec;o do produto, nao havendo 

a possibilidade de a empresa exportar, pais o prego internacional chega a ser 

inferior ao proprio custo do produto em nosso Pais. 

Na submodalidade de drawback generico, o aplicador da norma, em vez de 

fazer o controle generico das operag6es, com base em valores, de acordo com a 

norma, esta exigindo vinculagao fisica de mercadoria importada com exportada, 

causando transtornos aos beneficiaries, que na pratica tern demandado urn controle 

rigido de estoque, dada a variagao e quantidade de insumos. 



- dispensa do pagamento do II, I PI , ICMS, 

AFRMM, ah§m da dispensa do recolhimento de 

taxas que nao correspondam a efetiva 

contrapresta<;ao de servi<;os; 

- ocorre a possibilidade do exportador nao 

precisar investir ou imobilizar capital proprio em 

materia-prima; 

- redu<;ao de custos de produ<;ao; 

- melhor qualidade do produto; 

- aperfei<;oamento das tecnologias 

- maior participa<;ao nos mercados; 

- conquistas de novas frentes de trabalho 

atraves da exporta<;ao; 

- utiliza<;ao mais eficiente da capacidade de 

produ<;ao; 

- aproveitamento dos incentivos que o governo 

concede, como financiamento especfficos e 

amf:>aro em todas as etapas do processo de 

produ<;ao e comercializa<;ao. 
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-as vezes a aquisi<;ao de insumos de valor 

insignificante, tornam as despesas administrativas 

com o regime, maiores do que o proprio impasto 

que foi economizado; 

-a estrutura tributaria interna, muitas vezes, eleva o 

pre<;o do produto; 

-sua utiliza<;ao pode nao corresponder a um ganho 

efetivo por problemas macroecon6micos, como 

taxa de juros, altera<;oes cambiais, alem de 

solu<;oes lentas e democraticas; 

- diffcil implanta<;ao da industria nacional voltada a 

exporta<;ao, em razao da concorrencia com as 

industrias ja estabelecidas e eficientes das na<;oes 

desenvolvidas; 

- muitas micro, pequeno e medias empresas, 

acabam nao utilizando o regime, por acharem muito 

complexos; 

- requer investimento inicial consideravel ; 

- requer investimento em terceiriza<;ao para laudos 

tecnicos e controles fiscais; 

- requer altos nfveis de controle sabre os processos 

de produ<;ao e sabre o controle fiscal empresarial. 

Quadro 1 - Vantagens e Desvantagens do uso do Drawback 
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4.5 DRAWBACK ELETRONICO 

A Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) concebeu uma sistematica 

informatizada para controle das opera96es de drawback, denominada Sistema 

drawback Eletronico, implantada no dia 01.11.2001, que opera em modulo proprio 

integrado ao SISCOMEX, para permitir o controle agil e simplificado daquelas 

opera96es. 0 novo sistema constituiu notavel avan9o na operacionalizayao do 

regime, pois possibilitou o gerenciamento da utiliza9ao diaria do drawback, 

facilitando a comprova9ao das exporta96es realizadas. Alem de modernizar o 

sistema, a nova sistematica facilita o acesso ao regime, conferindo maior seguran9a 

ao controle dessas opera96es. Ou seja, com o drawback, as opera96es das 

exporta96es brasileiras, em boa parte, tornaram-se mais ageis e de custo 

reduzido 11
. 

Todas as empresas exportadoras registradas no SISCOMEX estao 

automaticamente habilitadas a operar o Drawback Eletronico. 

0 novo sistema trouxe urn avan9o na operacionalizayao do regime, 

integrando-se ao SISCOMEX nas vertentes de importa9ao e exporta9ao. Alem de 

agilizar e modernizar o sistema, a nova sistematica facilita o acesso ao regime, 

conferindo maior seguran9a ao controle dessas opera96es. Basta o importador se 

conectar a Rede SERPRO, para liberar opera96es de drawback, eliminando, assim, 

a emissao de cinco documentos, num total de 24 vias (pedido de concessao, 

anexos ao pedido, aditivos e anexos, e relatorios para fins de baixa, dependendo da 

quantidade de mercadorias a ser importada). 

Pode-se citar como fun96es do modulo 12
: 

11 Drawback Eletronico. Disponivel em: http://www.administradores.com.br/artigos/oregime especial de draw 
back/24489/0 regime especial de drawback. Acesso em: 10 set. de 2008. 
12 Idem. 
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a) 0 Registro de todas as etapas do processo de concessao do drawback 

em documento eletronico, (solicitagao, autorizagao, consultas, 

alterag6es, baixa) ; 

b) Tratamento Administrative automatico nas operag6es parametrizadas; 

c) Acompanhamento das lmportag6es e Exportag6es vinculadas ao 

sistema. 

Como vantagem na utilizagao do projeto, pode-se citar a agilidade, a 

efici€mcia, a redugao de custos, a seguranga e a simplificagao para o Governo. 

0 acesso as transag6es do Sistema drawback Eletronico estao 

disponibilizadas na Rede SERPRO e podem ser acessadas como opgao do 

SISCOMEX. 

No entanto com instuito de agilizar ainda mais o processo, em maio de 2007, 

o SERPRO aprimorou drawback Eletronico ao implementar sua versao na 

plataforma Web. A diferenga entre urn sistema e outro diz respeito ao acesso a nova 

versao, por meio de senha e de certificagao digital, a tim de dar mais seguranga as 

informag6es. 0 Drawback Web, trouxe mais agilidade e modernizagao as 

operagoes. Ah§m disso, diminuiu custos e agregou facilidades que ampliaram o 

acesso de exportadores e importadores ao regime, ha agora urn controle do 

processo pelas empresas e pelas areas de governo. Tambem houve uma 

desburocratizagao do processo, agora o exportador nao tera mais que aguardar a 

analise e 0 deferimento de suas operag6es de drawback ' pois quando e firmado no 

sistema o compromisso de exportar, o titular do Ato Concess6rio (AC) ja pode langar 

suas Licengas de lmportag6es (Lis) e Declarag6es de lmportagao (Dis) relativas as 

mercadorias informadas. A partir dai, ja comega a contar o prazo de sua validade 

As especificag6es do projeto estiveram a cargo da SECEX e, coube ao 

SERPRO primar pelo seu desenvolvimento e manutengao. 



36 

4.6 DRAWBACK INTERNO OU VERDE AMARELO 

0 regime especial de drawback "verde-amarelo 13
", instituido pela lnstrugao 

Normativa n° 845, de 12 de maio de 2008, e regulamentado pela Portaria Conjunta 

n° 1460, de 18 de setembro de 2008, e pela Portaria SECEX n° 21, de 24 de 

setembro de 2008, que entrou em vigor em outubro de 2008, a qual deu nova 

redagao a Portaria no 36/2007, permite ao exportador adquirir insumos desonerados 

de tributos tanto de fornecedores externos como os de mercado nacional, ou seja, a 

nova modalidade de drawback permite que os insumos adquiridos no mercado 

interno e empregados na produgao de bens exportaveis desfrutarem do mesmo 

tratamento tributario ja concedido aos insumos importados, beneficiados com o 

Regime do Drawback lmportagao. Ate hoje, o sistema de drawback em vigor 

permitia a suspensao, isengao de impostos federais - como o lmposto de 

lmportagao (II), o IPI, PIS e Cofins- apenas para a compra de insumos importados 

utilizados na fabricagao de produtos brasileiros destinados ao mercado 

internacional. Agora a suspensao, isengao ou restituigao de impostos federais, 

tambem se dara a isengao tributaria na compra de insumos (materfas-primas, 

partes, pegas e componentes) nacionais para fabricagao de produtos a serem 

exportados. Para usufruir do beneficio, os exportadores deverao fazer o pedido de 

AC a SECEX, conforme especificag6es contidas na portaria. 

Neste conceito, sera possivel estruturar urn AC de drawback suspensao, 

conjugando aquisig6es no mercado interno e importag6es, no objetivo de desonerar 

de forma abrangente todos os insumos utilizados no processo produtivo das 

13 Conselho flexibiliza regras do drawback. Disponfvel em: <http://www.ssplaw.eom.br/destaques/31_ ValorEconomico.pdf> 
Acesso em: 12 dezembro de 2008. 
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mercadorias exportadas. Nesta estrutura, as materias-primas, produtos 

intermediaries e materiais de embalagem importados no regime, continuam 

beneficiados com a suspensao de II, IPI, PIS, COFINS, AFRMM e ICMS, e os 

adquiridos no mercado interne, desde que formalizados em Notas Fiscais emitidas 

de acordo com o ANEXO "T" da Portaria SECEX no 36/2007 e registradas como 

determina o ANEXO "S" da mesma portaria, tern o beneficia da suspensao de IPI, 

PIS e COFINS, importados, conjugadas com novas agoes demandadas para as 

aquisigoes de fornecedores de mercado interne. 

Apesar de nao ser a solugao para todos os males, pode ser considerada uma 

desvantagem a menos para a empresa nacional em relagao aos competidores no 

mercado internacional. 
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4.7 FORMAS DE EXTIN<;AO DO REGIME DRAWBACK 

Abaixo serao citadas formas de extinc;ao do regime, no entanto todas as 

formas serao analisadas quando o pedido for feito dentro de 30 (trinta) dias que se 

sucedem ao termino do prazo do AC. (ARAUJO, 2004, p. 167-171). 

a) Devoluc;ao ao exterior: safda da mercadoria do territ6rio aduaneiro, por 

motivo de defeito tecnico, para reparo ou substituic;ao; 

b) Destruic;ao da mercadoria: e aplicada, na maioria das vezes, ao resfduo, 

quando for maior que o permitido na legislac;ao (5%) ou da mercadoria 

remanescente, devendo o beneficiario justificar junto ao DECEX. 

T ambem pode ser utilizada, quando a mercadoria ficou obsoleta ou quando 

nao ha necessidade de se fazer devoluc;ao, pais houve avaria da mercadoria. Neste 

caso, devera ser feito pedido ao DECEX, que comunicara a SRF, a qual 

acompanhara a destruic;ao, lavrando o competente Termo de Destruic;ao. 

c) Renuncia: feita na modalidade de suspensao, aqui havera o cancelamento 

do regime, pela renuncia total a sua utilizac;ao. Sera comunicado ao DECEX a 

alternativa de extinc;ao, com todos os dados pertinentes ao AC, que ap6s 

autorizac;ao, comunicara a SRF para acompanhamento e controle, que exerce o 

controle registrando no Relat6rio de Comprovac;ao a expressao "cancelado" ou "nao 

utilizado". 

d) Transferemcia para outros regimes: nao costuma ser muito utilizada. E. 

necessaria uma autorizac;ao do DECEX para que o beneficiario possa transferir a 

mercadoria importada em regime de drawback para outro regime, como por exemplo 
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para o Entreposto Aduaneiro ou RECOF14
. (Permite importar, com suspensao do 

pagamento do II e do IPI, mercadorias a serem submetidas a operag6es de 

industrializagao de produtos destinados a exportagao ou venda no mercado interne). 

14 Perguntas Frequentes. Disponfvel em: <http://www.openaduaneiro.eom.br/servicos/perguntas-frequentes.htm> Acesso em: 
01 maio 2008. 
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5CONCLUSAO 

0 Regime Aduaneiro Especial de Drawback, como fora descrito no trabalho, e 

urn incentive fiscal a exportagao, que permite a empresa importar, livre dos tributos 

de importagao, mercadorias para serem utilizadas na fabricagao de produtos, desde 

que integralmente exportados. A principia seria 6tima sua utilizagao, mais como tudo 

tern seus pros e seus contras, ele exige uma robusta estrutura administrativa das 

empresas para controle, tendo em vista que a legislagao prescreve uma enorme 

quantidade de deveres instrumentais. 

A burocracia ainda existente e desnecessaria atrasa os procedimentos de 

exportagao, encarecendo todo o processo. Ainda e dificil a sua implantagao na 

industria nacional voltada a exportagao, pais alem da concorrencia com as industrias 

ja estabelecidas no exterior ser acirrada, o drawback exige urn investimento inicial 

consideravel. 

Contudo o governo esta tentando facilitar o ingresso das empresas nacionais 

no mercado externo. Com o intuito de incentivar as empresas a utilizarem o 

drawback, ele criou diversas modalidades de drawback, que permitem a empresas 

que nao teriam condigoes de importar, possam se unir a outras, e juntas consigam 

diversificar seus produtos e consequentemente exporta-los. Tambem sob o aspecto 

fiscal, a utilizagao do drawback, sempre sera positiva, pais promove redugao direta 

de custos fiscais, isso torna possivel que empresas brasileiras tenham urn produto 

com igual qualidade de urn produto importado, conseguindo assim uma maior 

participagao no mercado. 



41 

Tam bern gragas ao sistema eletronico drawback, houve urn avanc;o na 

operacionalizac;ao do regime, pois ele agilizou e modernizou o sistema. A nova 

sistematica facilitou o acesso ao regime, conferindo maior seguranga ao controle 

das operag6es. 

0 regime especial de drawback "verde-amarelo", que entrou em vigor em 

outubro de 2008, tambem facilitou e incentivou as exportag6es, pois permitiu ao 

exportador adquirir insumos no mercado interno e que serao empregados na 

produgao de bens exportaveis, possam desfrutar do mesmo tratamento tributario ja 

concedido aos insumos importados. 

0 governo esta tentando se equiparar as exig€mcias do mercado externo, 

sem prejudicar as empresas brasileiras que procuram exportar, pois assim tara com 

que as empresas nacionais cresc;am, gerem empregos e transmitam mais 

seguranga as micro e pequenas empresas que tambem poderao usufruir do 

drawback. 

Este trabalho citou algumas vantagens e desvantagens que o Regime 

oferece. As suas modalidades e sub-modalidades, que impostos as empresas que 

optam por usa-los ficam isentas de recolher, ou seja, 0 trabalho abrangeu estes e 

outros t6picos pertinentes ao assunto, mostrando aos leitores como e vantajosa a 

utilizac;ao deste Regime. 

As empresas e seus respectivos gestores, que desejam conhecer o 

funcionamento do drawback, e que desejam dele usufruir, depois de ler esta 

monografia, poderao faze-lo de maneira consciente, pois estarao cientes das 

responsabilidades que envolvem a utilizac;ao de tao importante incentivo a 

exportagao. 
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Eu acredito que utiliza-lo e uma 6tima opgao para as empresas que buscam 

crescimento e reconhecimento no mercado externo. Existem empresas que tern 

condigoes de exportar, mais ficam com receio, pois estao lidando com urn campo 

novo, e urn tanto complexo, por isso preferem ficar s6 no mercado interno, mesmo 

sabendo dos incentivos fiscais que usufruirao se elas fossem se "aventurar" no 

mercado externo. 
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