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1. RESUMO 

 

O cenário econômico brasileiro é marcado pela busca incessante das 

empresas em diminuir seu custo e ganhar o mercado. No Brasil, onde a carga 

tributária é muito alta e é necessário um estudo de cada legislação para escolha da 

melhor opção tributária. Entre os programas de incentivos fiscais do governo existe o 

Drawback, regime aduaneiro especial, ligado a política de comércio exterior, este 

artigo tem como objetivo demonstrar as aplicabilidades do Drawback e apurar o 

conhecimento do contador sobre a utilização e benefícios deste regime aduaneiro. 

Para justificar o presente trabalho foram enquadras a pesquisas bibliográficas, 

descritiva, qualitativa e ainda uma pesquisa de campo com contadores de todas 

faixas etárias, recém-formados e com experiência e de todos os estados brasileiros. 

Palavras Chave: Drawback, Tributos, Importação, Exportação. 

 

ABSTRACT 

The Brazilian economic scenario is measured by the incessant search of the 

companies in reducing their cost and winning the market. In Brazil, where the tax 

tributary is very high and is necessary to study each legislation to choose the best 

tributary option. Among the fiscal incentive programs of the government there is 

Drawback, a special customs regime, linked to foreign trade policy, this article aims 

to demonstrate the applicability of Drawback and to determine the accountant's 

knowledge about the use and benefits of this customs regime. In order to justify the 

present work, there were bibliographical, descriptive and qualitative researches, as 

well as a field research with accountants of all ages, newly graduated and 

experienced and from all Brazilian states. 

Keywords: Drawback, Taxes, Import, Export. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

2.1. Contexto 
O Comércio Internacional pode ser definido como um conjunto de operações 

realizadas entre países, sucedidas por barganhas de bens e serviços ou em 

movimento de capital. Este tipo de comercialização é imprescindível, pois não existe 

um país com capacidade de produção individual que supram todas as suas 

necessidades civis, por isso há necessidade de exportações entre os países. 

Visando o contínuo crescimento do mercado de exportação, o Governo 

Brasileiro desenvolve continuamente dispositivos legais para incentivar exportações 

de serviços e produtos de atividades empresariais em geral, com esforços maiores 

focados no ramo industrial do agronegócio justamente por ser tratar da atividade que 

mais contribui com o fechamento da balança comercial na expectativa de se apurar 

o superávit a partir das vendas para o mundo a fora.  

Com o intuito de reduzir impostos sobre os insumos utilizados na produção 

destinados à exportação, o Governo Brasileiro criou em 21 de novembro de 1966 

por meio do Decreto-Lei n° 37 - o Sistema Drawback. Este sistema funciona como 

um mecanismo que torna os produtos finais mais competitivos no ato da venda para 

o mercado internacional.  

2.2. Problemática de Pesquisa 
O Drawback é taxado como um regime tributário aduaneiro democrático por 

não discriminar os segmentos industriais e comerciais, além de não segregar a 

qualificação de seus beneficiários. Muitas empresas que tem a exportação como 

fator majoritário em suas receitas, exportam seus produtos sem o uso do Drawback 

por não disporem de conhecimentos necessários para utilização do sistema.  

Com base nos dados levantados e filtrando a pesquisa numa única atividade 

industrial, colocou-se como objeto de pesquisa deste trabalho as seguintes 

problemáticas:   

- O Regime Aduaneiro Drawback é vantajoso a empresas exportadoras? 

- Qual a percepção do profissional contábil sobre o Drawback? 

2.3. Justificativa 
Segundo o relatório anual publicado pelo MDIC – Ministério Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços - no ano de 2016, as exportações com Drawback 

atingiram US$ 42,2 bilhões, representando apenas 22,8% do total exportado. Prova 
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que este incentivo fiscal não apresenta a frequência desejada, tendo em vista o 

plano de ação do Governo Federal proposto em 2009, que seria ampliar o uso do 

Drawback para o percentual de 30% sobre o total das exportações.  

Este artigo, sobretudo, busca apresentar e esclarecer um tema pouco tratado 

no meio acadêmico e empresarial, além de a finalidade de tornar-se uma futura fonte 

de consulta para os profissionais que buscam a redução de custos para as 

empresas exportadoras.  

 

3. OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral 

Demonstrar as funcionalidades do sistema de Drawback. 

Objetivos Específicos 

- Discriminar as modalidades do sistema Drawback; 

- Analisar os custos da importação de matéria prima e posteriormente na 

exportação do produto final comparando o uso e o não uso do sistema Drawback; e 

- Identificar a proporção sobre uso do sistema Drawback na exportação de 

produtos nas empresas brasileiras. 

 
4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
Segundo, ECO (2010, pág. 54 a 60) a pesquisa bibliográfica é o primeiro 

passo na construção efetiva de uma investigação.  

O estudo de Caso (exploratório), essa pesquisa trata-se de uma pesquisa 

mais especifica. A pesquisa qualitativa está mais relacionada a levantamento de 

dados, é exploratória, portanto não tem o intuito de obter números como resultados. 

A pesquisa descritiva tem o objetivo de descrever as características de algo 

como, por exemplo: a população, os fenômenos e as experiências. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Contabilidade 
Segundo Marion (2015, pags 30 a 33), a contabilidade fornece o máximo de 

informações úteis para a tomada de decisão dentro e fora de uma entidade, sempre 

existiu para auxiliar as pessoas. Com o passar do tempo, o governo começou a 
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utilizar esse instrumento para arrecadar impostos e tornar algo obrigatório dentro 

das empresas. 

5.2. Contabilidade Tributária 
Contabilidade tributária é o ramo da contabilidade que tem por objetivo aplicar 

na prática conceitos, princípios e normas contábeis e também legislação tributária 

visando demonstrar a situação do patrimônio líquido e o resultado do exercício de 

forma clara, objetiva e precisa, de acordo com os pressupostos das normas técnicas 

básicas contábeis. 

Para Fabretti, (2015 p.8), a contabilidade tributária consiste em: 

a) Adequado planejamento tributário (que exige conhecimento da 
legislação tributária); 

b) Relatórios contábeis eficazes que demonstrem a exata situação das 
contas do patrimônio e do resultado (que exige conhecimento de 
contabilidade); 

c) Controle apurado das despesas não dedutíveis e das receitas não 
tributáveis, temporárias ou definitivas para apuração da base de cálculo 
dos tributos. 

 

5.3. Incentivos Fiscais para Exportação no Brasil 
Com o aumento da produção brasileira tornou-se importante expandir a 

distribuição dos produtos para outros países, a fim de aumentar o crescimento 

econômico e incentivar a compra de produtos nacionais.  Como o custo de produção 

nos outros países é mais barato o Brasil não conseguia nivelar o seu preço final, foi 

então criado os incentivos fiscais que segundo a Lei nº 13.243 de 11 de janeiro de 

2016, é um instrumento usado pelo Governo para estimular atividades específicas 

por um prazo determinado, na prática, o poder público abre mão de uma parte dos 

recursos que receberia, para incentivar a exportação. 

5.4. Drawback e seus Conceitos Operacionais  
Instituído pelo Decreto Lei nº 37 de 1966, o Drawback é um Regime 

Aduaneiro Especial que tem como objetivo principal incentivar exportações de 

produtos brasileiros. 

5.4.1. Modalidades  
O Governo Brasileiro ampliou e criou outras modalidades dentro do sistema 

de Drawback visando alcançar uma maior parcela de empresas beneficiadas. Sendo 

assim, o sistema conta com as modalidades: 

 Suspensão; 

 Isenção; e  
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 Restituição. 

5.4.1.1. Drawback Suspensão  
Restabelecendo os incentivos fiscais diante da Lei Nº 8.402/92, a modalidade 

de Suspensão permite que as empresas no ramo industrial ou comercial, 

suspendam os pagamentos de tributos e taxas sobre a exportação de mercadorias 

transformadas ou integradas a um novo produto com destinação a exportação.  

Apenas nesta modalidade a empresa beneficiária fica sujeita a penalidades, 

uma vez que não consiga exportar o produto gerado após o prazo de 2 dois para os 

produtos em geral, ou em cinco anos se o produto for sobre bens de capital.  

Abaixo é possível compreender os passos a serem seguidos para a utilização 

deste sistema: 

1º passo: a empresa solicita o Drawback Suspensão; 

2º passo: a Secex analisa o Ato Concessório 

3º passo: a empresa realiza a aquisição de insumos no comercio exterior ou 

interior suspendendo os tributos;  

4º passo: a empresa realiza a industrialização; 

5º passo: a empresa exporta o produto; 

6º passo: a Secex atesta a operação de Drawback. 

5.4.1.2. Drawback Restituição 
A modalidade de Restituição permite as empresas solicitarem a restituição 

total ou parcial dos tributos pagos na importação de mercadoria exportada após 

beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação ou acondicionamento 

de outra exportada. 

Embora parecidas com a forma de Isenção, esta modalidade do sistema de 

Drawback apresenta diferenças fundamentais quanto a aplicação dos benefícios. 

Enquanto a Isenção possibilita apenas a reposição de estoques de insumos 

importados, a Restituição proporcionar a recuperação (não meditada) dos impostos 

federais pagos na importação anterior de insumos. 

5.4.1.3. Drawback Isenção  
Com o remanejamento proposto a partir da Lei Nº 12.350/10 a modalidade de 

Drawback Isenção, possibilitou as empresas realizarem novas aquisições de 

insumos para reposição de estoque com isenção ou alíquota zero de tributos 
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federais, desde que tenham sido anteriormente importados ou adquiridos no 

mercado interno com recolhimento integral de tributos, industrializados e exportados. 

Abaixo é possível compreender os passos a serem seguidos para a utilização 

deste sistema: 

1º passo: a empresa adquire ou importa os insumos para industrialização 

com o recolhimento dos impostos; 

2º passo: a empresa realiza a industrialização; 

3º passo: a empresa exporta o produto final; 

4º passo: a empresa solicita o Drawback Isenção; 

5º passo: a SECEX analisa e concede o Ato Concessório; 

6º passo: a empresa realiza novas aquisições de insumos isenta de recolher 

impostos; 

7º passo: a empresa repõe o estoque dos insumos. 

5.5. Comparação entre Custos de Produção 
A utilização do regime Drawback traz muitos benefícios para as empresas, 

não só para as exportadoras, mas também para as indústrias, pois este regime 

permite reduzir os custos que são relacionados à tributação de insumos necessários 

para a produção das mercadorias, melhorando assim a competitividade do produto 

nacional. 

Na Cotação de 3 (três) produtos distintos (Quadro 1), é notável que a redução 

chega a ultrapassar 70% de redução na operação de importação. 

Quadro 1: Comparação de Custos - com Drawback x sem Drawback 

 

Fonte: Cartilha de Drawback Integrado - MDIC – 2010 

Disponível em: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1311196743.pdf 

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1311196743.pdf
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Segundo uma pesquisa feita pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), em 2010, as exportações feitas através dos regimes 

drawback suspensão representavam apenas 27% das exportações de 2006 até 

2010, um total de aproximadamente US$ 227 bilhões, o que é pouco comparado ao 

total de aproximadamente US$ 848 bilhões. 

 

6. RESULTADO DA ANÁLISE DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada com profissionais atuantes na área contábil 

credenciado e não credenciados pelo órgão regulamentador da profissão CRC, entre 

técnicos em contabilidade e bacharéis de administração e contabilidade.  

Antecede-se a apresentação dos dados de analise, a dificuldade do retorno 

sobre as respostas deste questionário, onde de uma amostragem de 94 (noventa e 

quatro) e-mails de profissionais contábeis com um prazo para resposta de 20 dias, 

apenas 9 (nove) responderam o que corresponde a 9,57% do total de convidados. 

Dos respondentes todos responderam que não trabalham atualmente com 

Drawback, isto gerou um reflexo no conhecimento sobre o tema onde 44,5% 

indicaram não possuir conhecimento, 33,3% indicaram possui um conhecimento 

médio, 22,2% indicaram ter um conhecimento baixo e não houveram respondentes 

com nível avançado sobre Drawback.   

Sobre o questionamento de que “apenas 30% das empresas que fazem 

exportação utilizam o Drawback como benefício fiscal. Esta proporção está atrelada 

a falta de conhecimentos dos profissionais atuantes na área”, foi apresentada que 

22,2% não concordam e nem discorda; 55,6% concordam; e 22,2% concordam 

totalmente.  

Gráfico  1: Vinculo entre o uso do Drawback sobre a falta de conhecimento dos 

profissionais atuantes 

 

Fonte: Dados de pesquisa formados pelas Autoras (2017). 
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 Em resposta a influência consumo interno sobre a falta de interesse das 

empresas em exportarem seus produtos, 55,5% dos respondentes discordam ou 

discordam totalmente, 11,1% não concorda nem discorda e 33,4% concordo ou 

concordam totalmente.  

Gráfico  2: Reflexo do consumo interno sobre a falta de interesse das empresas em 

exportarem seus produtos 

 

Fonte: Dados de pesquisa formados pelas Autoras (2017). 

 

 Diante da afirmação de que “o investimento operacional sobre o Drawback 

fosse compensatório quanto comparado ao resultado final”, foi dado como resposta 

que 55,6 % dos participantes não concordam e nem discordam sobre esta afirmação 

ser verdadeira; 33,3% discordam; e 11,1% concordam totalmente, conforme o 

Gráfico 3: 

Gráfico  3: Gastos com profissionais qualificados em relação ao uso compensatório 

do Drawback. 

 

Fonte: Dados de pesquisa formados pelas Autoras (2017). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este artigo teve como objetivo demonstrar a aplicabilidade do Drawback e 

apurar o conhecimento do contador sobre a utilização e benefícios deste regime 
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aduaneiro respondendo as seguintes problemáticas: O Regime Aduaneiro Drawback 

é vantajoso a empresas exportadoras? Qual a percepção do profissional contábil 

sobre o Drawback? 

 Em resposta a problemática e baseados em metodologias de pesquisas 

bibliográficas, descritivas e qualitativas conclui-se que o Drawback é sim vantajoso a 

empresas exportadoras, porém pouco se encontra em livros e artigos sobre o 

Drawback e seus benefícios, além disto, a pesquisa de campo expos a falta de 

interesse e o repudio do contador para este tema tendo em vista, que apenas 9,57% 

dos contadores responderam à pesquisa de campo e em maioria das respostas os 

mesmos não exerceram opinião sobre as afirmações sobre o tema o que demonstra 

a falta de conhecimento sobre o tema. Esta falta de profissionais qualificados com 

conhecimento sobre o tema, o receio a burocracia em que obriga a empresa que 

utiliza este regime a manter constantes atualizações a fim de entender as leis, 

controles fiscais e a uma série de requisitos a serem seguidos, geram um reflexo 

negativo na utilização deste regime aduaneiro e deixam de gerar redução de custos 

as empresas exportadoras. 
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