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RESUMO 

A crise econômica mundial que teve o seu auge no final do segundo semestre 

de 2008, mostrou-nos o quanto a busca por reduções e controle dos custos são 

fundamentais também em momentos de crescimento econômico intenso, para 

manter a competitividade e em muitos casos, a sobrevivência da empresa perante 

aos concorrentes locais e globais durante e após os períodos de recessão ou 

redução do crescimento. 

Esta dissertação tem como objetivo demonstrar todas as etapas do processo 

de implantação, e redução de custos alcançada nas importações e/ou compras 

nacionais de matéria prima utilizada na fabricação de produtos a serem exportados, 

com aplicação do Regime Aduaneiro Especial de Drawback Suspensão Integrado, 

tendo como exemplo para explicitar esse benefício, a importação da principal 

matéria-prima da empresa SCHOTT Brasil - Divisão Vitrofarma, a qual produz 

Tubos de Vidros especiais destinados à fabricação de embalagens farmacêuticas a 

serem exportadas. Sendo descrito desde o estudo do processo produtivo, cálculo da 

redução de custo prevista x realizada, ganhos financeiros - redução de custos 

financeiros e melhoria do fluxo de caixa - verificação dos tratamentos administrativo, 

fiscal e tributário, assim como o controle fiscal da matéria-prima importada, às 

providências para comprovação e baixa do Drawback no Sistema Integrado de 

Comércio Exterior - módulo Drawback Integrado - e arquivamento do processo de 

importação. 

PALAVRAS-CHAVE 

IMPORTAÇÃO - DRAWBACK - ATO CONCESSÓRIO - SISCOMEX -

SUSPENSÃO - ISENÇÃO - PLANEJAMENTO - BENEFíCIO FISCAL. 



ABSTRACT 

The global economic crisis that peaked late in the second half of 2008 

revealed how the search for reductions and cost control are also crucial in times of 

intense economic growth, to remain competitive and in many cases, the company's 

survival towards the local and global competitors during and after periods of 

recession or growth reductiono 

This thesis aims to demonstrate ali stages of deployment, and cost savings 

achieved in imports and / or domestic purchases of raw materiais used in 

manufacturing products for export, with application of a special tax benefit called 

Orawback Suspension Integrated, taking as an example to explain this benefit the 

importation of the company SCHOTT Brazil - Oivision Vitrofarma and its main raw 

material, which produces special glass tubes to be exported and therefore 

manufacture pharmaceutical packagingo Being described from the study of the 

production process, calculating the expected cost reduction x held, financiai gains -

reducing financiai costs and improving cash flow - analyses of administrative 

process, fiscal and tax, as well as the fiscal controls of the Imported raw-material, 

arrangements to prove and finalize the Orawback in the Sistema Integrado de 

Comércio Exterior - Siscomex - Module Orawback Integrated - and to filing the import 

processo 

KEYWORDS 

IMPORTATION - DRAWBACK - CONCESSION ACT - SISCOMEX -

SUSPENSION - EXEMPTION - PLANNING - TAX BENEFIT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta dissertação foi desenvolvida na área de Importação e Exportação, com o 

tema: Drawback Suspensão Integrado: Implantação e Redução de Custos nas 

Importações de Matéria-Prima de Empresa Exportadora. 

As importações desempenham papel vital na economia de um país, visto que 

por mais rico que esse seja, não possui auto-suficiência. Matérias-primas, insumos, 

máquinas e equipamentos são constantemente importados a fim de abastecer e 

renovar os vários setores da economia, suprindo as deficiências de produções 

nacionais. 

Desse modo o comércio entre dois ou mais países tornou-se a única maneira 

de expandir negócios e mercados, idéia ratificada pela Teoria das Vantagens 

Comparativas de David Ricardo, na qual o comércio internacional pode ser benéfico 

mesmo quando um dos dois países tem maior produtividade de fabricação de todos 

os bens, implicando em maior crescimento econômico, progresso social e elevação 

de renda da população mundial. No entanto, a viabilidade deste comércio apenas 

ocorrerá mediante a chegada dos produtos ao seu destino, com preços competitivos 

e em tempo hábil, a fim de que sejam comercializados no menor tempo possível e 

com a qualidade especificada nos rótulos. 

É tarefa inerente ao profissional que atua na área de Comércio Exterior e 

Internacional, fazer acontecer os processos de importação com tempo e custos cada 

vez menores, e assim ter em mente que a tomada de decisões estratégicas envolve 

custos, os quais serão repassados para o preço dos produtos finais disponibilizados 

nos países de destino. 

Está claro, as importações brasileiras que no ano de 2008, geraram um 

montante no valor de USO 173,2 bilhões, estão vinculadas a tributos altíssimos, os 

quais restringem e até mesmo impedem a entrada de bens e produtos estrangeiros 

no mercado nacional. Percebendo esse fato, o profissional que atua no Comércio 

Internacional busca estratégias com o intuito de minimizar os custos dos tributos 

incidentes nas importações brasileiras, e assim, viabilizar a fabricação e 

comercialização das mercadorias no mercado nacional e/ou internacional, tendo 

esse último gerado divisas no valor de USO 197,9 bilhões em 2008. 
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Produtos que seriam inviáveis econômica e financeiramente se fabricados 

com tecnologia exclusivamente nacional e em determinadas indústrias, até mesmo 

impossíveis de serem fabricados, visto a inexistência da matéria prima, tecnologia 

e/ou mão-de-obra especializada no país. 

O instituto do Drawback é considerado um incentivo à exportação, utilizável 

na importação e compra nacional, ou seja, desonera a importação e/ou a compra 

nacional de insumos, empregados no beneficiamento, fabricação , complementação 

ou acondicionamento de bens destinados à exportação, incentivando as exportações 

brasileiras, pois permite aos exportadores, melhorar seu grau de competitividade no 

mercado internacional, ao retirar de seus produtos encargos fiscais que incidiriam 

sobre suas importações e/ou compras nacionais, proporcionando o ingresso de 

divisas no país e fortalecendo a sua indústria. Sob esse incentivo, os produtos 

importados gozarão da suspensão do pagamento de taxa - AFRMM 25% do valor 

do frete Internacional , e impostos - 1.1 , IPI , PIS, COFINS e ICMS - e posteriormente 

de sua isenção, quando da exportação do produto final. Quanto aos produtos 

nacionais os impostos serão - IPI , PIS e COFINS. 

Ainda que tenha participado com apenas 29% das exportações totais em 

2008, conforme demonstrado na evolução histórica do gráfico abaixo, o regime 

aduaneiro especial de Drawback é considerado o de maior abrangência em relação 

à desoneração tributária na importação e, consequentemente, da redução de custos 

das exportações a ele vinculadas. 

Tabela 1 - Participação do Drawback nas Exportações brasileiras 

ANO 
Exportações SEM Exportações COM % Exportação 

Drawback US$ Bilhões Drawback US$ Bilhões COM Drawback 

2004 25.724 96 .678 27% 

2005 36.106 118.529 30% 

2006 41 .992 137.470 31% 

2007 45.475 160.649 28% 

2008 56.853 197.942 29% 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de dados do DECEXlSECEXlMDIC 2009 
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É conhecido, no entanto, que esta pequena porcentagem de participação nas 

exportações brasileiras está ligada à complexidade para implantação e controle do 

Drawback Suspensão Integrado nas organizações, devido: à exigência de 

integração entre os vários setores da organização - entre esses os mais relevantes, 

Importação, Produção, Exportação, Financeiro e Contábil; à garantia de entrega dos 

bens pelos fornecedores; à compra dos produtos acabados pelos clientes 

internacionais; à segregação do estoque com controles físico e contábil; ao 

despreparo e desconhecimento do benefício por parte dos profissionais; e à 

dissensão entre a legislação e a realidade operacional. 

Tendo em vista o exposto, serão analisadas neste trabalho as principais 

variáveis que interferem nos processos de importação de bens que serão 

exportados beneficiados pelo regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão 

Integrado, isto é, a operacionalização desse benefício. 

O leitor encontrará nesta dissertação "um passo a passo" do processo de 

importação da matéria-prima, Borax Penta, com utilização do Drawback Suspensão 

Integrado. No primeiro momento, serão abordadas as fases que antecedem o 

processo de importação; posteriormente, as etapas do processo com a utilização do 

Drawback Suspensão Integrado; e, finalmente, a comprovação e baixa do regime 

especial no Siscomex - módulo Drawback Integrado, e arquivamento do processo na 

empresa. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Demonstrar a viabilidade do processo de implantação, e a redução de custos 

de mercadorias importadas em uma empresa, quando há aplicação do regime 

aduaneiro especial de Drawback Suspensão Integrado. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

• Ressaltar a importância do regime aduaneiro especial de Drawback 

Suspensão Integrado como um mecanismo de aumento da competitividade 

das exportações de empresas brasileiras. 

• Demonstrar as etapas do processo de implantação do Drawback Suspensão 

Integrado, exemplificando com as importações de matéria-prima a granel da 

SCHOTT Brasil - Divisão Vitrofarma. 

• Demonstrar a redução de custos gerada pela aplicabilidade do regime 

aduaneiro especial de Drawback Suspensão Integrado nas importações 

brasileiras. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Sendo o ponto de partida para o comércio internacional, a globalização, essa 

pode ser definida como o processo de internacionalização das práticas capitalistas, 

com forte tendência à diminuição ou mesmo desaparecimento das barreiras 

alfandegárias e liberdade total para o fluxo de capital no mundo. 

As relações comerciais entre dois ou mais países são atividades de 

fundamental importância para que esses possam suprir as necessidades de seus 

povos com maior eficiência e menores custos. Conforme a teoria das vantagens 

comparativas, os países exportarão os produtos que produzem em maiores 

quantidades e com custos menores, e importarão produtos que não tenham a 

mesma eficiência para produzi-los, os quais tenham elevado custo de produção. 

Além disso, o comércio internacional alimenta a concorrência entre as indústrias, 

fazendo com que essas sejam forçadas a investir constantemente em inovações 

tecnológicas e em melhorias na qualidade dos processos e consequentemente do 

produto final para permanecerem neste competitivo mercado globalizado. 

Assim sendo, para que o produto chegue ao consumidor final a um preço 

accessível, os importadores nacionais buscam alternativas de comercialização e 

incentivos tributários na tentativa de reduzir os custos do produto final. 

Analisando o gráfico que segue abaixo e comparando-o com o descrito na 

Introdução e com dados do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e 

Comércio Exterior - MDIC, que informa um total de 20.408 empresas exportadoras 

registradas no ano de 2008, verifica-se que somente 2.930 são beneficiadas com o 

Drawback, USO 56,85 bilhões, ou seja, um mercado com 17.478 organizações, 

gerando cifra de USO 141,08 bilhões de exportação sem utilizar o benefício do 

Drawback que foi criado pelo decreto Decreto-Lei nO 37 de 1966 - Art.78. 
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Figura 1: Valor Exportado sem Orawback x N° de Empresas 

Exportadoras sem o Benefício. 

,.. __ ••••••••••••••••••••••• 141 .08 

~~~!!~ ••••••••••••••• 115.17 

,.. __ •••••••••••••• 95.47 

111--... · .. ·····70.95 

• EXPORTACÃO I 

Fonte: www.mdic.gov.br Ano: 2008 

o Borax Penta é O produto que possui maior peso nas importações da 

SCHOn Brasil - Divisão Vitrofarma, tanto em termos quantitativos quanto em 

termos de investimento para a aquisição no exterior. Matéria-prima de baixo valor 

agregado, mas que demanda grandes espaços dentro dos meios de transportes 

utilizados na logística no país de origem, internacional e no país de destino até a 

entrega na fábrica da empresa no Brasil , gerando, juntamente com os tributos 

incidentes na importação, custos elevados para a composição do preço final do 

produto a exportar, o Tubo de Vidro, visto que para a produção de uma tonelada 

desse produto são utilizados em média 231 kg do Borax Penta. Vale ressaltar que a 

matéria-prima a granel possui maiores controles para utilização do Drawback, devido 

ao fato desta ser armazenada em silos, os quais poderão conter matéria-prima 

importada ou adquirida no mercado interno sem o benefício fiscal. 

Objetivando o estudo e a prática de um dos benefícios governamentais que 

fornece a maior redução de custos às exportações brasileiras por intermédio de suas 

importações, através da suspensão e a posterior não incidência do pagamento dos 

tributos representados pela taxa e impostos envolvidos nas compras nacionais e 

importações de insumos (exemplo, Borax Penta), utilizados na fabricação, no 

beneficiamento, complementação ou acondicionamento de bens que serão 

posteriormente exportados (exemplo, Tubo de Vidro) será abordado nesta 

dissertação o processo de importação do Borax Penta com a aplicação do regime 

aduaneiro especial de Drawback Suspensão Integrado. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Comércio Internacional 

Segundo Smith 1985, publicado originalmente em 1776, a teoria das 

vantagens absolutas seria a base do comércio internacional, pois essas vantagens 

de produção de determinado bem por um país é resultado da maior produtividade, 

ou seja, fabricação do mesmo bem com menor utilização de horas trabalhadas - em 

virtude das habilidades adquiridas por seus trabalhadores - que o parceiro comercial 

ou pela abundância de seus recursos naturais (SMITH, 1985:380). Sendo o 

excedente do consumo interno, exportado, e a receita gerada, utilizada para 

importação dos bens produzidos com vantagens absolutas em outros países. E 

conclui que o comércio internacional eleva o bem-estar da sociedade, porque a 

soma dos consumos dos países participantes desse comércio será maior após as 

trocas serem concluídas. 

Posteriormente, David Ricardo (1982), aprimora essa teoria afirmando que é a 

vantagem comparativa/relativa, ou seja, o custo de oportunidade - relação entre as 

quantidades de um determinado bem que dois países precisam deixar de produzir 

para focar sua produção em outro bem - que determina a possibilidade de se 

beneficiar do comércio internacional. A produção nacional deveria ser focalizada em 

bens nos quais os países tivessem vantagem comparativa, oriundas das diferenças 

de produtividade do fator trabalho entre os distintos bens, o excedente seria vendido 

no mercado internacional, e os demais bens seriam importados a preços mais 

baixos que se produzido no mercado doméstico 1. Ricardo aponta que as vantagens 

absolutas não devem necessariamente ser estabelecidas como a base para o 

comércio internacional, porque determinado país poderá obter vantagens ao 

especializar-se na produção de bens produzidos com menor esforço por outro e 

contrariamente poderia não ter benefícios especializando-se na produção de bens 

1 A Inglaterra exportava tecidos em troca de vinho porque, dessa forma, sua indústria se tornava mais 
produtiva; teria mais tecidos e vinhos do que se os produzisse para si mesma; Portugal importava 
tecidos e exportava vinho porque a indústria portuguesa poderia ser mais beneficamente utilizada 
para ambos os países na produção de vinho. (RICARDO, 1982:107). 
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que propiciam vantagem absoluta no caso de haver uma maior vantagem na 

produção de outros. 

Segundo, (Revista de Gestão USP, São Paulo, v. 12, n. 4, p. 101-113, 

outubro/dezembro 2005), apesar das restrições existentes sobre a Teoria das 

Vantagens Comparativas, de David Ricardo, existem diversos estudos empíricos 

confirmando o prognóstico básico dessa Teoria, isto é, que os países tendem a 

exportar bens cuja produtividade seja relativamente alta e importar bens com 

produtividade relativamente baixa. 

"O comércio internacional permite ao país aumentar sua produtividade, eliminando 
a necessidade de produzir todos os bens e serviços dentro do próprio país. Com 
isso, a nação pode especializar-se nas indústrias e segmentos nos quais suas 
empresas são relativamente mais produtivas e importar os produtos e serviços em 
relação aos quais suas empresas são menos produtivas do que as rivais 
estrangeiras, aumentando dessa forma a produtividade média da economia. As 
importações, portanto, bem como as exportações são parte integrante do 
crescimento da produtividade." (PORTER, 1989:07). 

A partir desta citação ratifica-se que os recursos humanos, materiais e 

naturais de um país e o capital são limitados e por isso nenhuma nação é 

competitiva em todos os segmentos. Sendo necessário que a utilização desses 

recursos ocorra nas atividades relativamente mais produtivas de cada país, 

possibilitando, assim, um comércio com ganhos de produtividade para ambos os 

Estados. 

A partir das teorias analisadas é possível observar a ligação das mesmas com 

a economia globalizada que segundo (S.J. Chang e S. Park, 2005 in A. Hitt, Michael) 

é aquela na qual, bens, serviços, pessoas, habilidades e idéias cruzam livremente as 

fronteiras geográficas. Essa economia reflete a realidade global de um ambiente de 

transações instantâneas e competitivas, o qual exige a tomada de decisões criativas, 

concisas e sob pressão, que desafiam os empreendedores a analisar com riqueza 

de detalhes todas as oportunidades existentes no âmbito do comércio exterior de 

cada país e internacional - como exemplo poderia citar os acordos internacionais de 

integração e cooperação econômica (blocos econômicos)2, foros internacionais 

2 Os blocos econômicos são os agrupamentos de países que têm como objetivo a integração 
econômica e/ou social. Podem ser classificados em quatro categorias distintas: Áreas ou Zonas de 
Livre Comércio, Uniões Aduaneiras, Mercados Comuns e Uniões Econômicas e Monetárias. 
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(Organização Mundial do Comércio - OMC)3, as barreiras tarifárias e não tarifárias, 

incentivos nacionais como, no caso brasileiro e de alguns países, o regime 

aduaneiro especial Orawback Suspensão Integrado - como forma de adicionar valor 

às transações internacionais, aumentando a sua complexidade, exigindo 

profissionais especializados e oferecendo às nações ganhos de escala. 

3.2 Comércio Exterior brasileiro 

Vale aqui ressaltar a diferença conceitual entre Comércio Internacional e 

Comércio Exterior, visto que a maioria dos autores usa as duas expressões como 

sinônimas. 

Conforme (Silva 2004), o Comércio internacional é o comércio desenvolvido 

entre países, limitado pelos interesses e possibilidades econômicas destes, bem 

como condicionado em sua validade e efetividade, de uma forma geral, por normas 

de direito internacional. Aqui vê se a importância da criação de organismos 

internacionais - Organização Mundial do Comércio e outros, para regularizar e 

padronizar os procedimentos e normas quanto às discussões sobre transações 

realizadas entre dois ou mais países. 

O Comércio exterior refere-se às leis internas de um país que regularizarão e 

consequentemente, incidirão sobre as negociações comerciais envolvendo esse 

país e outro(s), validando e efetivando a correta aplicação dessas leis. Sendo o 

Estado responsável por normatizar e administrar as atividades, pois esse tem 

interesses políticos, econômicos e sociais que refletem a sua política de 

desenvolvimento e resguardam as deficiências econômicas do país. 

O controle Governamental sobre o comércio exterior segue a tendência de 

aprimoramento - controle exercido através do mecanismo de preço - na medida em 

que os países se desenvolvem. Atualmente, esse controle é exercido, em países 

3 A OMe é o foro multilateral responsável pela regulamentação do comércio internacional. Suas 
atribuições incluem: (i) negociar regras para o comércio internacional de bens, serviços, propriedade 
intelectual e outras matérias que os Membros venham a acordar; (ii) zelar pela adequada 
implementação dos compromissos assumidos; (iii) servir de espaço para a negociação de novas 
disciplinas; e (iv) resolver controvérsias entre os Membros, (MRE, 2010), 
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subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, de forma autoritária, arbitrária e direta 

sobre as exportações e importações, estabelecendo, assim, barreiras tarifárias e não 

tarifárias - exigência de licenças, fixação de limites físicos, tributos, quotas, ônus 

arbitrários, entre outras. É importante ressaltar a utilização, em determinados 

momentos, dessas barreiras, pelos países desenvolvidos, para controlar o seu 

comércio exterior. 

A economia Brasileira, após uma seqüência de décadas em crise -

institucional (Constituição Federal de 1988), reorganização da política partidária com 

seguidas reestruturações, econômica (o protecionismo da década de 80, os diversos 

planos econômicos objetivando a estabilidade econômica e abertura comercial, os 

quais geraram inflação, juros, câmbio desvalorizado, endividamento e déficits 

públicos elevados) e social (elevada desigualdade de renda, dificuldade de acesso a 

educação, oportunidades de trabalho, saúde, pobreza e segurança) - alcançou nos 

últimos anos um crescimento sustentável. Esse processo de mudança, trazido em 

grande parte pela globalização, forçou os governos brasileiros a repensarem suas 

atuações no comércio internacional, focando, então, na melhoria da competitividade 

internacional e consequentemente do incremento de novas tecnologias para 

aumentar a produtividade das empresas brasileiras. 

O atual governo iniciou em 2003 uma política de diversificação da pauta 

exportadora e busca de novos mercados, passando a economia brasileira a registrar 

aumentos das suas exportações para regiões antes não focadas, como os países 

em desenvolvimento, as quais obtiveram taxas de crescimento, proporcionais, 

maiores, quando comparadas a países desenvolvidos - USA e Europa. Conforme 

dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, as 

exportações brasileiras, no período 2003 a 2008, obtiveram um crescimento médio 

de 21,9% ao ano, passando de US$ 60,4 bilhões para US$ 197,9 bilhões no 

período, crescimento acima de 227%. No período de 1990 a 2002 esse crescimento 

representou 5,6% ao ano. 

Analisando os dados referentes às importações do mesmo período, 2003 a 

2008, verifica-se crescimento médio anual de 24,2%, passando de US$ 47,2 bilhões 

para US$ 173,2 bilhões, ou seja, crescimento superior a 266,5% no período. 

Consequentemente, o aumento das exportações com cifras acima das importações 

neste período resultou em um constante superávit na balança comercial brasileira, o 
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qual passou de US$ 13,2 bilhões para US$ 25 bilhões no período, tendo o seu ápice 

em 2006, acima de US$ 40 bilhões. 

Ressalta-se, que o crescimento da economia brasileira no período e 

conseqüente aumento da renda e emprego foram os principais responsáveis pelo 

crescimento sustentável das importações. Tendo os resultados relativos aos 

superávits da balança comercial, fundamentais para a formação do saldo de 

transações correntes do balanço de pagamentos. 

Abaixo segue análise comparativa entre os anos 2008 e 2007, objetivando o 

detalhamento das exportações, importações e saldo comercial de período recente. 

Os dados de 2009 não foram utilizados nesta dissertação, pois os mesmos foram 

penalizados pela crise internacional que afetou o comércio entre os países no final 

de 2008, e não tendo esta dissertação esse objetivo, prejudicaria a análise da 

tendência de crescimento do comércio exterior brasileiro e conseqüente 

necessidade de aplicação dos benefícios fiscais existentes, como por exemplo o 

Orawback Suspensão Integrado, mecanismo de aumento da competitividade das 

exportações. 

Conforme descrito acima e demonstrado abaixo na tabela 1, em 2008, as 

exportações chegaram a US$ 197,9 bilhões, com alta de 23,2%, e importações a 

US$ 173,2 bilhões, com crescimento de 43,6% - ver tabela 2 abaixo. A balança 

comercial brasileira obteve um superávit de US$ 24,7 bilhões no mesmo período, 

significando uma retração de 38,2% em relação a 2007. Entre as categorias de 

produtos de exportação, os básicos foram os que registraram o melhor desempenho 

no ano, com alta significativa de 41,5% em relação ao ano anterior, ante os 

aumentos de 24,2% e 10,4% registrados pelos semimanufaturados e pelos 

manufaturados, respectivamente. 
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Tabela 2 - Valor das Exportações brasileiras 

Classe de produtos 
Período Total exportado Básicos I Semimanu- I 

faturados 
Anual 

2005 118.829 34.732 15.963 
2006 137.808 40.285 19.523 
2007 160.649 51 .596 21 .800 
2008 197.942 73.028 27.073 

Mensal 

dez 07 14.231 4.878 1.792 
jan 08 13.277 3.993 2.016 
fev 08 12.800 3.792 1.925 

mar08 12.613 3.664 1.645 
abr08 14.059 4.610 1.819 
mai 08 19.303 8.359 2.603 
jun 08 18.593 7.586 2.190 
jul08 20.452 8.318 2.967 

ago 08 19.747 8.183 2.788 
set08 20.017 7.427 2.746 
out 08 18.512 7.180 2.777 
nov 08 14.753 5.175 2.048 
dez 08 13.817 4.742 1.548 

Variação percentual (Em %) 
dez 08 / nov 08 (6,3) (8.4) (24,4) 
dez 08 / dez 07 (2 ,9) (2 ,8) (13,6) 
Acumulado no ano 23.2 41,5 24,2 
Acumulado 12 meses 23.2 41 ,5 24,2 

Fonte: Adaptado da FUNCEX a partir de dados da SECEXlMDIC 

Manufa
turados 
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65.353 
75.018 
83.943 
92.683 

7.221 
6.864 
6.689 
6.988 
7.287 
7.859 
8.317 
8.652 
8.286 
8.290 
7.976 
7.211 
7.263 

0,7 
0,6 

10,4 
10,4 

J 

I 

2009 

Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio 

Exterior - MDIC, 2009, o crescimento do valor exportado em 2008 foi resultado 

exclusivo do aumento nos preços, com variação de 26,3%, contra redução de 2,5% 

do quantum exportado, alertando os exportadores da importância de utilizarem 

mecanismos fiscais e/ou de melhorias de produtividade para aumentar a sua 

competitividade no mercado internacional. 

O governo brasileiro precisa investir em políticas industriais, tecnológicas e 

científicas com o objetivo de aumentar a participação de produtos manufaturados 

incorporados com inovações tecnológicas à pauta de exportações e 

consequentemente reduzir a participação dos básicos. Adiciona-se ao papel do 

governo a desburocratização dos processos de importação e exportação, melhorias 

da infra-estrutura para escoamento dos produtos da fábrica do exportador até 
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entrega a bordo do navio, aeronave, trem ou caminhão, com o objetivo de redução 

do conhecido "Custo Brasil,,4. 

Assim como demonstrado abaixo na tabela 2, as classes de produtos de 

importação tiveram um grande crescimento em 2008, tendo maior destaque os bens 

de consumo duráveis, que registraram alta de 55,5%, seguidos pelos combustíveis 

(49,5%) , os bens de capital (48,1 %), os bens intermediários (41,9%) e os bens de 

consumo não-duráveis (26,8%). Segundo o MOIC, esse crescimento também foi 

devido em grande parte pelos aumentos de preços, acumulando alta de 22% em 

relação a 2007, e o quantum teve um desempenho positivo de 17,7% tomando a 

mesma base. 

Tabela 3 - Valor das Importações brasileiras 

To"" 
C ateg oria d e u.a 

Periodo 
i mportado Bens de lnt Bens I Bens de Conaumo Ic b tela 

capital t ermediário" durava. r Ao duril\e~ om ua 
Anu e. 

2005 73.6 0 0 5/ . 9 1 2 45 .386 1 .806 4 .722 1 1 . 775 
2006 9 1.343 1 2 .390 54. 228 3 .300 6.087 1 5 . 338 
2007 1 20 .621 16.836 70.4 12 4 .988 7.976 2 0 .408 
2008 173.1 97 24 .935 99.883 7 .758 1 0 . 1 16 3 0 . 505 

d ez 07 1 0 .595 1 .61 2 5 . 741 5 14 7 0 4 2 .024 
jan 08 12 .355 1.931 7 . 561 5 10 722 1 .632 
fev 0 '6 1 1. 9 5 1 1.6 26 7 . 093 3 9 4 768 2 .071 

ma r 06 1 1 .625 1.4 73 ,6 .425 532 7 1 9 2 .475 
abr 08 12 .321 1.788 7 .131 577 733 2 .093 
ma l 08 1 5 . 2 31 2 .0 5 0 8 . 646 6 4 2 727 3 . 1 65 
j u n 08 15.87 0 2 .1 1 8 8 . 9 67 6 6 4 8 72 3 . 2 50 
j u l 08 17. 1 2 3 2.394 10. 000 846 8 50 3 .033 

aga 08 17.467 2. ,6 2 0 9 .670 7 0 3 984 3 .492 
set 08 17.291 2.491 9 .897 859 1. 0 5 8 2 . 986 
out 08 17.307 2 .362 10. 0 5 6 826 941 3 . 1 2 1 
nov 08 13. 141 1.96.fi 8 .162 674 88..3 1.457 
d ez 08 11.517 2 .1 19 6 .275 531 861 1.732 
-Vana ça o p erc entua l (Em % ) 

dez 08 I nov 08 ( 1 2 , 4 7 ,8 (23', 1 ) (2 1 ,3) (2 ,5 ) 18 , 9 
dez 08 I d ez 07 8 ,7 3 1 ,S 9 ,3 3 , 1 22 ,3 (1 4 ,4 ) 
Acumula d o no ano 43,6 48,1 4 1 ,9 55,S 2 6 ,8 49, S 
Acumula d o 1 2 mes 'e~ 43.6 48,1 4 1 ,9 55,5 26,8 4 9 . 5 

Fonte: Elaborado pela FUNCEX a partir de dados da SECEXlMDIC 2009 

Continuando a análise das tabelas 1 e 2, pode-se observar a redução brusca 

do fluxo comercial brasileiro nos meses de novembro e dezembro de 2008, devido à 

4 o " Custo Brasil" é um termo genenco, usado para descrever o conjunto de dificuldades 
estruturais, burocráticas e econômicas que encarecem o investimento no Brasil , dificultando o 
desenvolvimento nacional , aumentando o desemprego, o trabalho informal, a sonegação de impostos 
e a evasão de divisas. Por isso, é apontado como um conjunto de fatores que comprometem a 
competitividade e a eficiência da indústria nacional. 
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crise econômica mundial que assolou direta e/ou indiretamente todos os setores e 

países participantes dos negócios internacionais. 

Seguindo a análise das exportações brasileiras, a figura 2, abaixo, demonstra 

o crescimento dessas em relação às exportações mundiais, passando de 1,18% em 

2007 para 1,25% em 2008 e com estimativa realizada pelo MDIC de chegar a 2009 

com 1,28% de participação. Diante da capacidade produtiva da indústria brasileira, a 

consol idação do crescimento das exportações, representa-se inexpressivo no 

contexto internacional, sendo esse, advindo do crescimento do comércio mundial e 

não de mudanças na estrutura da política de comércio exterior do Brasil. O país 

permanece com infra-estrutura logística precária, falta de investimento na educação, 

não realização da reforma tributária , burocrático, ou seja, com elevado "Custo 

Brasil". 

Figura 2 - Participação % das Exportações Brasileiras nas Exportações 

Mundiais 

Particip ação ~ das. E xportações B rasileiras nas E xportações Mundiais 
ParUC1paC16n % de las EXpoIta€So.DeS Bre51Se1'Sas em las EXporzadones MundTaJes / 

BrazJ1Tan EXpoTbiI Sinare % sn Work:1 EXpor:ts 
2 GOO , 200'9 

oe 

Fonte: SECEXlMDIC e OMC 2009 

Cristiano Romero, repórter especial do jornal Valor Econômico, escreve no 

seu artigo de 10 de março de 2010: 

"O Brasil lida mal com a idéia, disseminada em todo o mundo, de que não faz 
sentido exportar impostos. Os tributos, do jeito que são cobrados no país, 
diminuem a competitividade das empresas brasileiras. A Constituição determina a 
imunidade tributária do exportador, mas, na prática, isso nunca fo i aplicado. Na 
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última década e meia, várias medidas, como a Lei Complementar 87 (Lei Kandir) e 
seus aperfeiçoamentos posteriores, foram adotadas para ressarcir os 
exportadores de impostos pagos, principalmente o ICMS, ao longo da cadeia 
produtiva. O sistema, todavia, não funciona bem. " 

o aspecto dinâmico do comércio internacional e consequentemente 

demandado ao comércio exterior de cada país ressalta a necessidade do 

acompanhamento constante dos profissionais que atuam nestes mercados com o 

objetivo de visualizar e aplicar as eventuais oportunidades de aumento da 

competitividade da indústria nacional, através de redução dos custos operacionais 

do comércio exterior - logísticos, tributários e burocráticos. Complementando o 

exposto, Silva (2004) reforça a necessidade de planejamento para atendimento 

adequado das normas que regulamentam as operações de comércio exterior, 

principalmente nos processos de importação, objeto de uma gama de normas que 

poderão acrescer diferenças de tributos, multas e juros aos custos operacionais, 

quando da inobservância e/ou desconhecimento das partes envolvidas. O mesmo é 

válido para o regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão Integrado. (Ver 

item 3.5) 

3.3 Regimes Aduaneiros Especiais 

Os regimes aduaneiros especiais foram criados a partir do Decreto lei n° 37 

de 1996, tendo como objetivo incentivar a produção nacional e as exportações de 

determinados setores produtivos ou todos indistintamente, o que dependerá do 

regime especial utilizado. Esses se diferenciam do regime comum por se 

enquadrarem como isenções tributárias condicionais, ficando os bens e serviços 

sujeitos a controle aduaneiro. São também conhecidos informalmente como regimes 

suspensivos, pelos profissionais do comércio exterior brasileiro. 

Segundo, (ARAÚJO & SARTORI, 2004), o objetivo básico dos regimes 

especiais, em caráter definitivo ou temporário, é o não-pagamento dos tributos na 

entrada da mercadoria estrangeira no país, desde que essa tenha utilização 

específica. O aspecto arrecadatório relativo ao regime comum sede lugar ao aspecto 
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econômico dos regimes especiais, e por esse motivo os últimos são determinados 

por muitos "regimes econômicos". 

Conforme o descrito nos artigos 307 a 314 do Decreto 6.759, de 05 de 

fevereiro de 2009, os regimes aduaneiros especiais possuem as seguintes 

peculiaridades em comum: 

a) O prazo de suspensão do pagamento das obrigações fiscais pela 

aplicação dos regimes aduaneiros especiais, na importação, será de até 

um ano, prorrogável, a juízo da autoridade aduaneira, por período não 

superior, a cinco anos - a título excepcional, em casos devidamente 

justificados, o prazo poderá ser prorrogado por período superior a cinco 

anos, estando essa prorrogação a critério do Ministro da Fazenda. 

b) Exigência de Termo de Responsabilidade no montante das obrigações 

fiscais suspensas pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais, 

firmado pelo beneficiário do regime. 

c) Exigências de controle físico, contábil, financeiro dos bens beneficiados, 

as quais estão diretamente ligadas a peculiaridades de cada regime 

especial. 

d) Exigência da apresentação de documento ao órgão governamental 

competente, para aprovação do regime, constando todas as informações 

sobre os bens a serem beneficiados e sua finalidade. Ex.: Para aprovação 

do Drawback pode vir a ser exigido Laudo Técnico demonstrando a 

proporção do produto importado e/ou adquirido no mercado nacional no 

produto exportado ou a ser exportado. (Ver item 3.4) 

e) Autorização de transferência de mercadoria admitida em um regime 

aduaneiro especial para outro, observadas as condições e os requisitos 

próprios do novo regime e as restrições estabelecidas em ato normativo 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

O Auditor Fiscal da RFB, Tom Pierre, na sua dissertação de mestrado (Silva, 

Tom Pierre, 2007) explica de forma detalhada os benefícios da transferência de 

regimes aduaneiros especiais, esses, desconhecidos por grande parte dos 

profissionais que atuam na área: 
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"A permissão de ocorrer mudança de regimes especiais sem a necessidade de 
mandar ou devolver ao exterior a mercadoria ou bem estrangeiro, outrora admitido 
em antigo regime, abre verdadeira ponte para cruzar de uma situação jurídica a 
outra, permitindo por mais de uma vez a troca na utilização do bem na economia 
brasileira. Tal permissão aduaneira é um incentivo financeiro, pois permite 
economia pelo não-pagamento de tributos incidentes em operações de comércio 
exterior e outros gastos como o transporte, o seguro, a armazenagem entre outros 
do gênero, o que também facilita a solução de continuidade entre diferentes tipos 
de atividade econômica, passando desde a indústria produtora de bens de capital 
até as empresas que atuam no mercado petrolífero de pesquisa e extração. " 

Complementando o exposto, (Luz 2007) explica que cada regime aduaneiro 

possui um motivo pelo qual os tributos deixam de ser cobrados, ficando, assim, com 

a exigibilidade suspensa. 

O Decreto nO 6.759/09 prevê a existência de 17 Regimes Aduaneiros 

Especiais, abaixo o leitor encontrará uma descrição sucinta de todos, e uma vez que 

esta dissertação tem como objetivo específico o Drawback Suspensão Integrado, 

maiores detalhes sobre os demais regimes poderão ser estudados tendo como 

ponto de partida o decreto descrito acima e a legislação que o mesmo remete. 

• Trânsito Aduaneiro: permite o transporte de mercadoria, sob controle 

aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do 

pagamento de tributos. 

• Admissão Temporária: permite a importação de bens que devam 

permanecer no País durante prazo fixado, com suspensão total do 

pagamento de tributos, ou com suspensão parcial, no caso de utilização 

econômica. 

• Admissão Temporária para Aperfeiçoamento Ativo: permite o ingresso, 

para permanência temporária no País, com suspensão do pagamento de 

tributos, de mercadorias estrangeiras ou desnacionalizadas, destinadas a 

operações de aperfeiçoamento ativo e posterior reexportação. 

• Drawback: considerado incentivo à exportação, pode ser aplicado nas 

modalidades suspensão integrado, isenção e restituição de tributos, o qual 

é objeto de estudo desta dissertação. (ver item 3.4) 

• Entreposto Aduaneiro: permite a armazenagem de mercadoria estrangeira 

em recinto alfandegado de uso público, com suspensão do pagamento 

dos impostos incidentes na importação. 

• Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado (RECOF) -

permite a empresa importar, com ou sem cobertura cambial, e com 
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suspensão do pagamento de tributos, sob controle aduaneiro 

informatizado, mercadorias que, depois de submetidas a operação de 

industrialização, sejam destinadas a exportação. 

• RECOM: permite a importação de insumos destinados a industrialização 

por encomenda de produtos classificados nas posições 8701 a 8705 da 

Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, sem cobertura cambial, de 

chassis, carroçarias, peças, partes, componentes e acessórios, com 

suspensão do pagamento do imposto sobre produtos industrializados, da 

contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. 

• Exportação Temporária: permite a saída, do País, com suspensão do 

pagamento do imposto de exportação, de mercadoria nacional ou 

nacionalizada, condicionada à reimportação em prazo determinado, no 

mesmo estado em que foi exportada. 

• Exportação Temporária para Aperfeiçoamento Passivo: permite a saída, do 

País, por tempo determinado, de mercadoria nacional ou nacionalizada, para 

ser submetida a operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou 

montagem, no exterior, e a posterior reimportação, sob a forma do produto 

resultante, com pagamento dos tributos sobre o valor agregado. 

• REPETRO: regime aduaneiro especial de exportação e de importação de 

bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de 

petróleo e de gás natural. 

• REPEX: regime especial de importação de petróleo bruto e seus 

derivados, com suspensão do pagamento dos impostos federais, da 

contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, 

para posterior exportação, no mesmo estado em que foram importados. 

• REPORTO: regime tributário para incentivo à modernização e à 

ampliação da estrutura portuária, que permite, na importação de 

máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens, a suspensão 

do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP

Importação e da COFINS-Importação, quando importados diretamente 

pelos beneficiários do regime e destinados ao seu ativo imobilizado para 

utilização exclusiva em portos na execução de serviços de carga, 

descarga, movimentação de mercadorias e dragagem, e na execução de 
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treinamento e formação de trabalhadores em Centros de Treinamento 

Profissional. 

• Loja Franca: permite a estabelecimento instalado em zona primária de 

porto ou de aeroporto alfandegado vender mercadoria nacional ou 

estrangeira a passageiro em viagem internacional, contra pagamento em 

moeda nacional ou estrangeira, com suspensão e posterior isenção do 

pagamento dos tributos. 

• Depósito Especial: permite a estocagem de partes, peças, componentes e 

materiais de reposição ou manutenção, com suspensão do pagamento 

dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 

COFINS-Importação, para veículos, máquinas, equipamentos, aparelhos e 

instrumentos, estrangeiros, nacionalizados ou não, e nacionais em que 

tenham sido empregados partes, peças e componentes estrangeiros, nos 

casos definidos pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

• Depósito Afiançado: permite a estocagem, com suspensão do pagamento 

dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 

COFINS-Importação, de materiais importados sem cobertura cambial, 

destinados à manutenção e ao reparo de embarcação ou de aeronave 

pertencentes a empresa autorizada a operar no transporte comercial 

internacional, e utilizadas nessa atividade. 

• Depósito Alfandegado Certificado: permite considerar exportada, para 

todos os efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a mercadoria nacional 

depositada em recinto alfandegado, vendida a pessoa sediada no exterior, 

mediante contrato de entrega no território nacional e à ordem do 

adquirente. 

• Depósito Franco: permite, em recinto alfandegado, a armazenagem de 

mercadoria estrangeira para atender ao fluxo comercial de países 

limítrofes com terceiros países. 

O mesmo decreto prevê 3 Regimes Aduaneiros Aplicados em Áreas 

Especiais: 

• Zona Franca de Manaus: área de livre comércio de importação e de 

exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade 

de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e 
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agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu 

desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância a que 

se encontram os centros consumidores de seus produtos. 

• Áreas de Livre Comércio: constituem áreas de livre comércio de 

importação e de exportação as que, sob regime fiscal especial, são 

estabelecidas com a finalidade de promover o desenvolvimento de áreas 

fronteiriças específicas da Região Norte do País e de incrementar as 

relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de 

integração latino-americana. 

• Zonas de Processamento de Exportação: caracterizam-se como áreas de 

livre comércio de importação e de exportação, destinadas à instalação de 

empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados no 

exterior, objetivando a redução de desequilíbrios regionais, o 

fortalecimento do balanço de pagamentos e a promoção da difusão 

tecnológica e do desenvolvimento econômico e social do País. 

Conforme apresentado nesse item os regimes aduaneiros especiais, entre 

eles o Orawback Suspensão Integrado, apesar de apresentarem características 

comuns, possuem finalidades, tratamento fiscal e administrativo específicos, sendo, 

portanto, inconfundíveis entre si. Os mesmos agregam aos produtos brasileiros 

exportados ou a exportar, competitividade no comércio internacional, quando 

empregados observando todas as suas exigências. 

3.4 Orawback - Histórico e Modalidades 

O regime aduaneiro especial de Orawback é considerado um incentivo fiscal à 

exportação, utilizável na importação e/ou aquisição no mercado interno, ou seja, 

desonera a importação e/ou a compra no mercado nacional de insumos, 

empregados no beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento 

de bens exportados ou a exportar. Fornecendo, portanto, incentivos a exportação, 

pois permite ao exportador, melhorar seu grau de competitividade no mercado 

internacional, ao retirar de seus produtos encargos fiscais que incidiriam sobre suas 
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importações e compras nacionais, proporcionando o ingresso de divisas no país e 

fortalecendo a indústria nacional. 

Segundo (CARLUCI, 2001, em ARAÚJO & SARTORI 2004, p.35.) o regime 

aduaneiro especial de Drawback é um dos incentivos a exportação mais antigos, 

havendo autores que defendem a sua existência desde os séculos XIV e XV pela 

Inglaterra, e por França e Portugal no ano de 1864, consistindo-se da liberação do 

pagamento dos direitos aduaneiros de insumos a ser incorporados a produtos 

exportados às colônias ultramarinas. Outros autores entendem que a sua utilização 

remonta no século XVII, quando foi utilizado como medida de estímulo econômico, 

por Colbert, na França. 

As relações jurídicas de comércio exterior, no Brasil, têm como matriz o 

Decreto-Lei n° 37 de 1966, mas a utilização do Drawback data de 1934, com a 

entrada em vigor do Decreto-Lei n0994, o qual sofreu grandes alterações ao longo 

dos anos para se adaptar as mudanças dos mercados e assim continuar a ser um 

mecanismo de aumento da competitividade dos produtos brasileiros no comércio 

internacional, sem, contudo, descumprir os diversos acordos e tratados 

internacionais, assinados pelo Brasil, como por exemplo, da Organização Mundial do 

Comércio, Organização Mundial das Alfândegas5
, Aladi6 e MERCOSUL7

. 

5 Órgão intergovernamental independente, que conta com 151 Estados-Membros associados, dentre 
eles o Brasil, e tem como objeto a implementação do fluxo global de comércio pela promoção de uma 
Aduana transparente, honesta e previsível de todos os países. Busca a simplificação e harmonização 
de procedimentos aduaneiros, continuamente promove estudos e aperfeiçoamento de normas do 
Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, além de ter revisado e 
atualizado a Convenção de Kioto, de 1973, que trata de diversos institutos aduaneiros, como regras 
de origem, regimes aduaneiros especiais - dentre esses o Drawback - transportes, procedimentos 
para despacho de importação e exportação, a qual tem sido utilizada como modelo para a legislação 
brasileira. A Convenção de Kioto revisada está disponível em www.wcoomd.org. 

6 A Associação Latino-Americana de Integração - ALADI foi instituída pelo Tratado de Montevidéu, 
em 12.08.80, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto-Legislativo n° 66, de 
16/11/1981, para dar continuidade ao processo de integração econômica iniciado em 1960 pela 
Associação Latino-Americana de Livre Comércio - ALALC. Este processo visa à implantação, de 
forma gradual e progressiva, de um mercado comum latino-americano, caracterizado principalmente 
pela adoção de preferências tarifárias e pela eliminação de restrições não-tarifárias. Países membros: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela.( http://www.itamaraty.gov.br/) 

7 O artigo r do 13° Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica n° 18, no âmbito 
da Aladi e MERCOSUL, estabelece: "Os países signatários poderão conceder a seus exportadores 
esquemas de drawback ou admissão temporária, segundo a terminologia utilizada para esses efeitos 
até o presente nos países signatários, compreendendo a suspensão, isenção ou restituição dos 
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Segundo MATTER e IPARAGUIRRE (1996 em Araújo & Sartori (2007, p.29)) 

podemos destacar a existência de quatro períodos do regime de Orawback: o 1 ° 

compreendido de 1934 a 1982, caracterizado por ser mais liberal; o 2° entre 1982 e 

1983, caracterizado pela crise cambial; o 3°que vai de 1983 a 1992, marcado pela 

retomada da utilização do Orawback com restrições; e o 4° período que teve início 

em meados de 1992 com a abertura econômica pelo governo Collor, até os dias 

atuais, com cenário econômico e político voltado aos negócios e integrações 

internacionais, de concorrência acirrada, de empresas e profissionais que se 

organizam estrategicamente na busca de reduções de custos, processos otimizados 

e eficientes, de produtos inovadores, com alta tecnologia e qualidade. Podemos 

acrescentar, aos dias atuais, o 5° período, a criação do Orawback Suspensão 

Integrado, o qual veio agregar valor ao Orawback Suspensão com possibilidade de 

compra no mercado nacional de mercadorias com o não pagamento do IPI, 

PIS/PASEP e COFINS. 

Araújo & Sartori (2007, p.29) afirmam: 

Distante de ocupar o posto de "panacéia para todos os males" dos quais 
padecem os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, constitui o drawback 
apenas um pequeno instrumento capaz de auxiliar na inserção no mundo 
globalizado, estimulando as exportações nos países menos desenvolvidos, que 
deveria ser explorado em toda sua plenitude, incentivando seu uso e 
maximizando sua potencialidade. 

Portanto, apesar de não contemplar todas as soluções necessárias ao 

aumento da competitividade das empresas brasileiras - não podemos nos olvidar 

dos altíssimos custos de infra-estrutura e financiamentos ao setor exportador e 

demais inseridos no "Custo Brasil" - o Orawback tem como princípios econômicos 

básicos: o estímulo à produção de bens exportáveis; a capitalização do país com 

moedas fortes; a busca de resultado positivo na balança comercial; e a geração de 

empregos. Sendo a desoneração fiscal o mecanismo utilizado como incentivo, a 

qual, depois de findado os subsídios fiscais às exportações brasileiras, tornou-se 

numa alternativa viável para as empresas exportadoras manter a competitividade no 

mercado internacional e conquistar novos mercados. 

impostos que incidem sobre as mercadorias destinadas ao aperfeiçoamento, fabricação, 
complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada .... " (Araújo & Sartori, 2007, p.43) 
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o Drawback, conforme mencionado no início desse item, tem como 

fundamento legal, o Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, art. 78, o qual 

está regulamentado pelo Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009 -

regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle 

e a tributação das operações de comércio exterior (Regulamento Aduaneiro, artigos 

383 a 403), sendo esse último alterado e acrescido com dispositivos do Decreto n° 

7.213, de 15 de junho de 2010 (artigos 384 A e 384 B) e pela Portaria SECEX n° 10, 

de 24/05/2010, artigos 59 a 175, essa última consolida as normas e procedimentos 

aplicáveis às operações de comércio exterior. 

O Decreto-Lei n° 37/66, no seu artigo 78 estabelece três modalidades de 

Drawback - Suspensão, Isenção e Restituição - e "Operações especiais", também 

conhecidas como "submodalidades" das três existentes. O Decreto n° 7.213, de 15 

de junho de 2010 (artigos 384 A e 384 B) altera o Drawback Suspensão Comum, 

passando esse a Drawback Suspensão Integrado. 

Não poderia deixar de escrever, de maneira sucinta, sobre as principais 

características de todas as modalidades e submodalidades do regime aduaneiro 

especial de Drawback, mesmo que tenha como foco deste trabalho o Drawback 

Suspensão Integrado. Desta forma, seguem abaixo: 

o Drawback Suspensão Integrado: permite a aquisição no mercado 

interno ou importação, de forma combinada ou não, de mercadoria para 

emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado 

com suspensão dos tributos exigíveis na importação e na aquisição no 

mercado interno. 

Figura 3: Ilustração fluxo Drawback Suspensão Integrado 

Importação e/ou 
Compra Nacional 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Produção ~~> Exportação 

A diferença entre o Drawback Integrado Suspensão e o Drawback Suspensão 

Comum está na possibilidade do primeiro de importar e/ou comprar no mercado 

nacional mercadoria beneficiada com suspensão e posterior isenção do pagamento 
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dos tributos quando da efetivação da exportação e o último somente ter sido 

utilizado na importação. 

O Drawback Suspensão Integrado foi criado devido às reclamações 

constantes de empresas importadoras e exportadoras sobre a dificuldade de 

operacionalizar de maneira distinta duas modalidades de Drawback e além das 

dificuldades de operacionalização do Drawback Verde Amarelo: destinado a compra 

no mercado nacional, com suspensão e posterior isenção do IPI, PIS/PASEP e 

COFINS, de produto a ser incorporado e depois exportado; e do Drawback 

Suspensão - que conforme descrito nesse parágrafo foi utilizado somente na 

importação. A portaria Conjunta da RFB/SECEX n° 467, de 25 de Março de 2010, 

revogou o Drawback Verde-Amarelo. 

o Drawback Isenção: permite a importação de mercadoria, em 

quantidade equivalente à utilizada no beneficiamento, fabricação, 

complementação ou acondicionamento de produto exportado com 

isenção dos tributos exigíveis. Sendo de competência da SECEX -

Secretaria de Comércio Exterior, do MDIC Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Vale ressaltar que essa modalidade também poderá ser concedida, desde 

que devidamente justificada, para importação de mercadoria equivalente, adequada 

à realidade tecnológica, com a mesma finalidade da originalmente importada, 

observados os respectivos coeficientes técnicos de utilização, ficando o valor total 

da importação limitado ao valor da mercadoria substituída. 

O Drawback Isenção é utilizado em processo oposto ao Suspensão, pois 

nesse caso a importação dos insumos com a isenção do pagamento dos tributos -

11, IPI, PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação - é destinada à reposição de 

estoques de produtos importados, os quais foram objeto de pagamento de tributos 

incidentes na sua importação, mas que foram utilizados na fabricação de produtos 

que vieram a ser exportados. Portanto, essa modalidade é mais utilizada por 

empresas que não exportam freqüentemente e/ou não possuem um planejamento 

de importação, produção e exportação bem definidos. 
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Figura 4: Ilustração fluxo Orawback Isenção 

Importação com 
Pagamento de 

Tributos 
~ I Produção I ~ Exportação -

Importação sem 
-+ Pagamento de 

Tributos 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

~ I Produção I~ Exportação I 
Nacional 

Analisando a Figura acima, podemos verificar a necessidade da realização de 

dois processos de importação: o primeiro uma importação comum, tributada, sendo 

o produto nacionalizado para utilização na produção e revendido no mercado 

internacional; o segundo uma importação isenta do pagamento dos tributos, para 

reposição do estoque e produção de bem a ser vendido no mercado nacional e/ou 

internacional. 

O drawback Isenção continua a ser operacionalizado por meio de formulários 

próprios - papel - tanto o pedido do Ato Concessório (AlC)8 quanto as 

comprovações. Os formulários mencionados podem ser encontrados no seguinte 

endereço eletrônico do Banco do Brasil S/A: www.bb.com.br => Outros sites => 

Comércio Exterior => Formulários. 

Na habilitação a modalidade Isenção, somente poderá ser utilizada 

Declaração de Importação - DI, com data de registro não anterior a 2 (dois) anos da 

data de apresentação do respectivo pedido de drawback. 

8 o regime aduaneiro especial de Drawback, nas modalidades, Isenção e Suspensão Integrado, é 
concedido mediante ao Ato Concessório, documento no qual constará os valores, quantidades das 
mercadorias importadas ou a importar, frete Internacional, Seguro, NCM. Constando também valores, 
quantidades, NCM, Comissão de Agente das mercadorias exportadas ou a serem exportadas. O NC 
será efetivado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do registro no 
SISCOMEX, ambiente Web - www.mdic.gov.br - se na modalidade suspensão integrado, ou de sua 
apresentação no Banco do Brasil , quando na modalidade isenção, desde que apresentado de forma 
adequada e completa. 
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o prazo para embarque dos bens no exterior - importações vinculadas - ou 

seja, de validade do Ato Concessório será de 1 (um) ano, contado a partir da data de 

sua emissão. Portanto, não perderá direito ao regime, a mercadoria submetida a 

despacho aduaneiro após o vencimento do respectivo AlC, desde que o embarque 

no exterior tenha ocorrido dentro do prazo de sua validade. 

Poderá ser solicitada única prorrogação do prazo de validade do AlC, desde 

que devidamente justificada e examinadas as peculiaridades de cada caso, 

respeitando o limite de 2 (dois) anos da data de sua emissão. 

Para uma análise mais detalhada sobre o Drawback Isenção, os leitores que 

pretendem aplicá-lo, podem pesquisar na Portaria SECEX n° 10, de 24/05/2010 e 

nos seus Anexos: "E" - Fornecimento no Mercado Interno Licitação Internacional; "F" 

- Roteiro para Preenchimento do Pedido de Drawback; "G" - Exportação Vinculada 

ao Regime de Drawback; "H" - Importação Vinculada ao Regime de Drawback -

Modalidade Isenção; "I" - Utilização de Nota Fiscal de Venda no Mercado Interno -

Empresa Comercial Exportadora; e "J" - Utilização de Nota Fiscal de Venda no 

Mercado Interno - Empresa de Fins Comerciais. 

o Drawback Restituição: restituição, total ou parcial, dos tributos pagos na 

importação de mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na 

fabricação, complementação ou acondicionamento de outra exportada. 

O Drawback Restituição possui a mesma lógica do Isenção, pois o 

beneficiário realiza a importação em regime comum com o recolhimento de todos os 

tributos, pois tem como objetivo a venda do produto final no mercado doméstico, 

mas devido a oportunidade incorporou os insumos em produtos que posteriormente 

foram exportados. A diferença está na possibilidade do beneficiário não fazer uma 

segunda importação sob a modalidade Isenção para repor o estoque, mas sim 

pleitear a restituição dos tributos pagos na importação dos insumos. 

Figura 3: Ilustração fluxo Drawback Restituição 

Importação 
Produção I~ Exportação I~ ~ Restituição 

com de Impostos 
Pagamento de 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Duas características dessa modalidade devem ser observadas: tributos 

restituídos - somente o Imposto de Importação e o Imposto sobre Produtos 

Industrializados; e a forma como a restituição é realizada - através do crédito fiscal , 

consignado no Certificado de Crédito Fiscal à Importação mediante ao crédito na 

conta corrente na qual tenham sido debitados o 11 e IPI anteriormente. Essas, 

juntamente com o prazo para concessão são os grandes motivadores para pouca ou 

mesmo nenhuma utilização dessa modalidade. 

A unidade aduaneira que jurisdiciona o estabelecimento produtor poderá 

realizar uma diligência fiscal, anterior ou posteriormente a emissão do Certificado de 

Crédito Fiscal, para aferição dos documentos apresentados. 

A concessão do drawback, na modalidade de restituição, é de competência 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil , mediante requerimento protocolado pelo 

beneficiário em até 90 dias após a efetivação da exportação, prorrogável por mesmo 

período. Esse deverá comprovar a exportação do produto em cujo beneficiamento, 

fabricação, complementação ou acondicionamento tenham sido utilizadas as 

mercadorias importadas. 

Quadro 1: Comparativo de Tributos Incidentes entre as Modalidades de 

Drawback 

. . • 

SIM SIM SIM 

• • .. SIM SIM SIM 

SIM NÃO NÃO 

SIM SIM NÃO 

SIM SIM NÃO 

SIM SIM NÃO 

SIM NÃO HÁ NÃOHA 

SIM NÃOHA NÃO HA 

SIM NÃO HA NÃO HA 

Fonte: Elaborado pelo autor 2010 
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o quadro acima tem como objetivo demonstrar os benefícios da implantação 

do Drawback Suspensão Integrado em relação às outras duas modalidades de 

Drawback. Conforme pode se analisar, na modalidade de Drawback Suspensão 

Integrado todos os tributos serão suspensos e após a exportação estarão isentos do 

pagamento, enquanto que nas demais modalidades há incidência de impostos. Vale 

ressaltar que na modalidade de Drawback Isenção os tributos somente serão isentos 

após a segunda importação, ou seja, somando os dois processos de importação o 

importador somente terá 50% dos tributos isentos, assim pagará os tributos devidos 

do primeiro processo e obterá a isenção do segundo. 

Abaixo seguem as "sub-modalidades" do regime aduaneiro especial de 

Drawback: 

o Drawback Genérico: Operação especial concedida apenas na 

modalidade suspensão integrado - seja fornecimento ao mercado 

interno ou embarcação -, em que é admitida a discriminação genérica da 

mercadoria e o seu respectivo valor, dispensando a Nomenclatura 

Comum do MERCOSUL e a quantidade a ser importada. A aquisição no 

mercado interno, caso ocorra, e a importação ficam limitadas aos valores 

aprovados no ato concessório. 

o Drawback Sem Cobertura Cambial: concedido apenas na modalidade 

suspensão integrado - seja fornecimento ao mercado interno ou 

embarcação -, se caracteriza pela não cobertura cambial, parcial ou 

total, da importação. 

o Drawback Intermediário: concedido a empresas denominadas 

fabricantes-intermediários, que obrigatoriamente importam e adquirem 

no mercado interno mercadorias destinadas à industrialização de 

produto intermediário a ser fornecido a empresas industriais

exportadoras, para emprego na industrialização de produto final 

destinado à exportação. Uma mesma exportação poderá ser utilizada 

para comprovar o Ato Concessório do fabricante-intermediário e da 

industrial-exportadora, proporcionalmente à participação de cada um no 
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produto final exportado. É obrigatória a menção expressa da participação 

do fabricante-intermediário no Registro de Exportação - REg. 

o Drawback Integrado para Produtos Agrícolas ou Criação de 

Animais: concedido, exclusivamente na modalidade suspensão 

integrado, para importação ou compra no mercado interno de matéria

prima e outros produtos utilizados no cultivo dos produtos agrícolas ou 

na criação dos animais a seguir definidos, cuja destinação é a 

exportação: frutas, suco e polpa de frutas; algodão não cardado nem 

penteado; camarões; carnes e miudezas, comestíveis, de frango; e 

carnes e miudezas, comestíveis, de suínos. 

Nessa sub-modalidade o OECEX exige a apresentação de Laudo Técnico 

emitido por órgão ou entidade especializada da Administração Pública Federal, após 

a inserção dos dados de importação e exportação e de aquisição no mercado 

doméstico, quando houver, no módulo drawback integrado do SISCOMEX. 

o Drawback para Embarcação: concedido nas modalidades suspensão 

integrado e de isenção para importação de mercadoria utilizada em 

processo de industrialização de embarcação, destinada à venda no 

mercado interno, conforme o disposto no § 2 ° do art. 1° da Lei n.o 8.402, 

de 1992 e Anexo "O" da Portaria SECEX n° 10, de 24/05/2010. O Anexo 

"O", menciona a possibilidade, da empresa beneficiária do Orawback 

para Embarcação, efetivar a compra de mercadoria de fabricante 

intermediário, ou seja, de empresa nacional beneficiária do Orawback 

Intermediário. 

o Drawback para Fornecimento no Mercado Interno: concedido na 

modalidade suspensão, para importação de matérias-primas, produtos 

intermediários e componentes destinados à fabricação no País de 

máquinas e equipamentos a serem fornecidos, no mercado interno, em 

decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda 

9 O Registro de Exportação é o registro eletrônico das informações de natureza comercial, financeira, 
cambial e fiscal que caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria. Esse é elaborado 
pelo exportador ou por seu representante legal e estando com todos os seus campos preenchidos 
corretamente e atenda às normas de comércio exterior vigentes, é validado e deferido 
automaticamente pelo SISCOMEX. 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/DeclaracaoExportacao/2003/QuantTotREeDDE.htm ) 
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conversível proveniente de financiamento concedido por instituição 

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 disposições constantes do art. 5 

° da Lei n.o 8.032, de 1990, com a redação dada pelo art. 5° da Lei n.o 

10.184, de 2001, e do Decreto nO 6.702, de 18 de dezembro de 2008, 

nas condições previstas no Anexo "E" da Portaria SECEX n° 10, de 

24/05/2010. 

o Orawback Financeiro: Apesar de não nomear como sendo Drawback 

Financeiro, a Portaria SECEX n° 10, de 24/05/2010, no seu artigo 90°, 

afirma que poderá ser concedido o regime de drawback, na modalidade 

suspensão do pagamento de tributos, pela análise dos fluxos financeiros, 

observados a agregação de valor, o resultado da operação, e a 

compatibilidade entre as mercadorias adquiridas e aquelas por exportar. 

Sendo esse concedido após o exame do plano de exportação do 

beneficiário onde deverá estar atendida uma das seguintes condições: I -

índices de nacionalização progressiva; ou 11 - metas de exportação 

anuais crescentes. 

o Orawback Realizado por Empresa Comercial Exportadora: Apesar de 

não fornecer um título, a Portaria SECEX n° 10, de 24/05/2010, no seu 

artigo 74°, afirma que poderá ser concedido o regime de drawback à 

empresa industrial ou comercial. Tendo a empresa comercial 

exportadora que emitir o AlC de Drawback em seu nome, e após a 

realização da importação ou a aquisição no mercado interno, enviar a 

respectiva mercadoria, por sua conta e ordem, a estabelecimento 

industrial para industrialização, sob encomenda, devendo a exportação 

do produto ser realizada pela empresa Comercial Exportadora, ou seja, a 

detentora do Ato Concessório. Para estudo detalhado analisar o 

Decreto-Lei n° 1.248, de 29 de Novembro de 1972, assim como suas 

alterações. 

o regime de drawback poderá ser concedido para bens importados a serem 

submetidos a "operações de Industrialização", ou seja, qualquer operação que 
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modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a 

finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: 

a) Transformação: a que, exercida sobre matéria-prima ou produto 

intermediário, importe na obtenção de espécie nova; 

b) Beneficiamento: a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer 

forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a 

aparência do produto; 

c) Montagem: a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de 

que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a 

mesma classificação fiscal; 

d) Renovação ou Recondicionamento: a que, exercida sobre produto usado 

ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou 

restaure o produto para utilização; 

e) Acondicionamento ou Recondicionamento: a que importe em alterar a 

apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em 

substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine 

apenas ao transporte do produto. 

A embalagem para transporte, mencionada no item "e)" acima, será a que se 

destinar exclusivamente a tal fim e for feito em caixas, caixotes, engradados, 

sacaria, barricas, latas, tambores, embrulhos e semelhantes, sem acabamento ou 

rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da 

qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua 

utilidade adicional. As embalagens que agregam valor ao produto podem ser 

beneficiad as. 

De acordo com a Portaria SECEX n° 10, de 24/05/2010, artigo 63, o regime 

de drawback poderá ser, ainda concedido aos seguintes bens: 

I. mercadoria para beneficiamento no País e posterior exportação; 

11. matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado, utilizados na 

fabricação de mercadoria exportada, ou a exportar; 

111. peça, parte, aparelho e máquina complementar de aparelho, de 

máquina, de veículo ou de equipamento exportado ou a exportar; 
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IV. mercadoria destinada à embalagem, acondicionamento ou apresentação 

de produto exportado ou a exportar, desde que propicie, 

comprovadamente, uma agregação de valor ao produto final; 

V. animais destinados ao abate e posterior exportação; 

VI. matéria-prima e outros produtos que, embora não integrando o produto a 

exportar ou exportado, sejam utilizados em sua industrialização, em 

condições que justifiquem a concessão; e 

VII. matérias-primas e outros produtos utilizados no cultivo de produtos 

agrícolas ou na criação ou captura de animais a serem exportados, 

definidos pela Câmara de Comércio Exterior - CAMEX. 

Visando a proteção da Indústria Nacional, os órgãos competentes determinam 

os produtos ou situações que não poderão ser concedido o drawback: 

1) importação de mercadoria utilizada na industrialização de produto 

destinado ao consumo na Zona Franca de Manaus e em áreas de livre 

comércio localizadas em território nacional; 

2) exportação ou importação de mercadoria suspensa ou proibida; 

3) exportações conduzidas em moedas não conversíveis (exceto em reais), 

inclusive moeda-convênio, contra importações cursadas em moeda de 

livre conversibilidade; e 

4) importação de petróleo e seus derivados, exceto coque calcinado de 

petróleo e nafta petroquímica. 

A Portaria Conjunta da RFB/SECEX n° 467, de 25 de março de 2010, no 

artigo 1, complementa o exposto acima, descrevendo que a suspensão do 

pagamento dos tributos não poderá ser aplicada nas hipóteses previstas nos incisos 

IV a IX do art. 3° da Lei No- 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos incisos 111 a 

IX do art. 3° da Lei No- 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos incisos 111 a V do 

art. 15 da Lei No- 10.865, de 30 de abril de 2004. Esses tratam sobre créditos 

acumulados referentes aos seguintes itens: máquinas, equipamentos e outros bens 

incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, 

ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de 

serviços; energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, 
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consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; aluguéis de prédios, 

máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da 

empresa; valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de 

pessoa jurídica; edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, 

utilizados nas atividades da empresa; armazenagem de mercadoria e frete na 

operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor. 

É importante ressaltar que todas as operações vinculadas ao drawback estão 

sujeitas, no que couber, às normas gerais de importação e exportação, não 

assegurando a obtenção de cota de importação ou de exportação para produtos 

sujeitos a contingenciamento, bem como não exime a importação e a exportação da 

anuência de outros órgãos ou entidades, quando exigível. 

As importações cursadas ao amparo do Regime de Drawback não estão 

sujeitas ao exame de similaridade10 e à obrigatoriedade de transporte em navio de 

bandeira brasileira. Entretanto, a concessão do regime poderá ser condicionada à 

prestação de garantia, limitada ao valor dos tributos suspensos de pagamento, a 

qual será reduzida à medida que forem comprovadas as exportações. 

Nos exames dos pedidos de Drawback, por meio do Ato Concessório, nas 

modalidades Isenção e Suspensão Integrado, serão levados em conta a agregação 

de valor e o resultado da operação. 

O resultado da operação é estabelecido pela comparação entre o valor total 

das importações, incluído o valor FOB11 
- valor da mercadoria no local de embarque 

no exterior - VMLE, as parcelas estimadas de seguro e frete internacionais, 

adicionado do valor das aquisições no mercado interno, quando houver, e demais 

despesas incidentes, com o valor líquido das exportações, ou seja, o valor FOB 

deduzido das parcelas de comissão de agente, eventuais descontos e outras 

deduções. 

10 Procedimento Administrativo que visa apurar se um produto nacional tem condições de substituir o 
importado, desde que em qualidade equivalente e com as devidas especificações. www.mdic.gov.br ) 

11 FOB - Free on Board - Livre a Bordo do Navio. O vendedor, sob sua conta e risco, deve colocar a 
mercadoria a bordo do navio indicado pelo comprador, no porto de embarque designado. Compete ao 
vendedor atender as formalidades de exportação; esta fórmula é a mais usada nas exportações 
brasileiras por via marítima ou aquaviário doméstico. 
( http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/FOB.pdf ) 



45 

Conforme explanado no parágrafo acima, a característica principal do regime 

de drawback consiste na entrada de divisas na economia brasileira, viabilizando o 

desenvolvimento da indústria brasileira e a criação de emprego e renda. 

Nas situações em que as mercadorias estiverem depositadas sob o Regime 

Aduaneiro Especial de Entreposto na Importação, Entreposto Industrial ou sob 

Depósito Alfandegado Certificado, poderão ser solicitadas a transferência para o 

regime de Drawback. O mesmo poderá ocorrer com a transferência de mercadorias 

do Drawback para outros regimes aduaneiros especiais - artigo 310 do Decreto n° 

6.759, de 2009 - desde que realizada a baixa do Drawback. 

A mercadoria objeto de pedido de drawback não poderá ser destinada à 

complementação de processo industrial de produto já contemplado por regime de 

drawback concedido anteriormente. 

As importações vinculadas ao regime de Drawback estão sujeitas a emissão 

de Licenciamento de Importação 12 Não Automático - LI - previamente ao despacho 

aduaneiro 13. Entretanto, quando o tratamento administrativo da mercadoria a ser 

importada exigir o Licenciamento antes do embarque da mercadoria no exterior, 

essa deverá ser cumprida. Para maiores informações sobre Licenciamento de 

Importação, o leitor poderá acessar a Portaria SECEX n° 10, de 24/05/2010, artigos 

YO ao 15°. 

A Declaração de Importação - DI - referente ao processo de importação 

beneficiado pelo Drawback Suspensão Integrado e Isenção, deverá ser preenchida 

com o número da Adição e do Ato Concessório de Drawback correspondente. Essa 

12 As importações brasileiras, para efeito de aplicações de controles administrativos, estão 
classificadas por: Importações Não-Permitidas, por país ou mercadoria; Importações Permitidas, 
dispensadas de Licenciamento, sujeitas a licenciamento Automático e sujeitas a Licenciamento Não 
Automático. Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de licenciamento, 
devendo aos importadores somente registrar a Declaração de Importação no Sistema Integrado de 
Comércio Exterior - Siscomex. ( www.mdic.gov.br ) 

13 O despacho aduaneiro de mercadorias na importação é o procedimento mediante o qual é 
verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às mercadorias importadas, 
aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro. 
Toda mercadoria procedente do exterior, importada a título definitivo ou não, sujeita ou não ao 
pagamento do imposto de importação, deve ser submetida a despacho de importação, realizado com 
base em declaração de importação apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle estiver a 
mercadoria. ( http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/ProcAduExplmplDespAdulmport.htm ) 
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informação deverá ser preenchida na tela "Complementares", no campo 

"Informações Complementares". 

O Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX, poderá 

solicitar a apresentação de Laudo Técnico - documento utilizado para discriminar o 

processo industrial dos bens a exportar ou exportados, contendo a existência ou não 

de subprodutos ou resíduos, com valor comercial, e perdas sem valor comercial - ao 

beneficiário do regime, para eventual verificação dos dados apresentados no Ato 

Concessório de Drawback. Vale ressaltar que o DECEX, poderá exigir Laudo 

Técnico emitido por órgão ou entidade especializada da Administração Pública 

Federal. 

As empresas brasileiras utilizam, na sua maioria, o Drawback Suspensão 

Integrado, uma vez que as demais modalidades apresentam dificuldades 

burocráticas que as tornam onerosas e por tanto raramente utilizadas. 

Conforme demonstrado nesse item, a importação em regime de Drawback 

influi diretamente na redução do custo final do produto, visto que alguns encargos 

incidentes em um processo de importação comum e na compra de mercadoria no 

mercado nacional, que não são recuperáveis, e, portanto, agregados ao custo do 

produto final, não são recolhidos. 

3.4.1 Orawback Suspensão Integrado 

O regime de Drawback Suspensão Integrado compreende a suspensão dos 

tributos incidentes na importação e/ou aquisição no mercado interno, de forma 

combinada ou não, de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de 

produto a ser exportado. 

Os seguintes impostos, com a sua base de cálculo, referentes aos produtos 

importados, serão suspensos e após comprovação das exportações isentos do 

pagamento: 
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o Imposto de Importação - 11 (base de cálculo, valor CIF x % especificada 

na TEC14
); 

o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (base de cálculo, valor CIF 

+ 11 x %); 

o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, na forma estabelecida em Convênio do Confaz 

pelas Unidades Federadas (base de cálculo, CIF + 11 + IPI + AFRMM + 

Despesas Aduaneiras / 0,84 x 16% - a alíquota de 16% refere-se ao 

estado do Rio de Janeiro e por esse motivo o fator de integração é 0,84 

- o ICMS é calculado por dentro); 

o Contribuição para os Programas de Integração social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP - Importação, (alíquota 

1,65%); 

o Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS -

Importação, (alíquota 7,6%) a base de cálculo das contribuições, 

PIS/PASEP e COFINS, consiste em CIF + ICMS (sem AFRMM e 

Despesas Aduaneiras) / (1 - 9,25%) x alíquota para cada contribuição);e 

o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM 

(base de cálculo, 25% sobre o valor do frete marítimo internacional). 

o E em caso de compra no mercado nacional os Impostos: IPI, PIS/PASEP 

e COFINS, os quais não entrarão nos cálculos desta dissertação, uma 

vez que será utilizado como exemplo a importação de matéria-prima da 

SCHOTT Brasil - Divisão Vitrofarma. 

14 Para facilitar a linguagem do comércio de produtos entre os países integrantes do MERCOSUL, foi 
criada a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, com suas respectivas tarifas, conhecidas como, 
Tarifa Externa Comum - TEC, que devem ser utilizadas quando da importação de produtos de 
terceiros países, passando a ser única para os países integrantes do MERCOSUL. Excetuam-se 
aquelas mercadorias constantes das listas de exceção de cada um dos países, os quais possuem 
uma alíquota externa diferenciada. Conseqüentemente, estes produtos necessitam de certificados de 
origem para importação entre os países, o que será dispensado quando, gradativamente, tais listas 
forem eliminadas. 
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A isenção fica condicionada à exportação dos produtos resultantes do 

processo de Drawback para o exterior, devidamente comprovada perante a 

Secretaria Estadual da Fazenda, DECEX e Marinha Mercante. 

A suspensão do pagamento dos tributos, conforme mencionado no item 3.4, 

far-se-á mediante a assinatura de termo de responsabilidade. Poderá vir a ser 

exigida a prestação de fiança ou seguro-garantia aduaneiro em favor da União 

Federal, pelo valor dos tributos suspensos. 

O importador, beneficiário de Ato Concessório de Drawback, documento 

licenciador do Drawback, deverá, caso o produto esteja sujeito ao pagamento de 

direito antidumping ou compensatório, realizar os seus devidos pagamentos. 

A dispensa do pagamento dos impostos e taxa incidentes na importação, 

pode ser considerada um incentivo financeiro às empresas, pois o capital de giro 

não será imobilizado em pagamentos de encargos fiscais. Podendo, a empresa 

direcionar estes recursos para outras necessidades previstas no seu fluxo de caixa, 

os quais deveriam ser buscados no mercado financeiro. 

É importante ressaltar que o regime de drawback não pode ser utilizado na 

importação de máquinas ou equipamentos que serão utilizados na produção de bens 

a serem exportados, e as empresas detentoras de Ato Concessório de Drawback, 

que tenham seus nomes inscritos no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados 

de Órgãos e Entidades Federais - Cadin, não gozarão dos benefícios deste regime 

especial. A habilitação ao regime de Drawback Suspensão Integrado é realizada no 

módulo específico de drawback integrado do SISCOMEX, disponível no ambiente 

WEB15
, no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior -

MDIC, www.mdic.gov.br. O beneficiário do AlC terá até 30 dias corridos, para cumprir 

qualquer exigência formulada pelo DECEX, caso não seja cumprida, poderá 

acarretar o indeferimento do pedido. 

Quanto ao exame do pedido de Ato Concessório de Drawback Suspensão 

Integrado, o DECEX levará em conta o resultado cambial da operação. Esse será 

15 Em 12 de maio de 2008 entrou no ar o Sistema Drawback Web, no qual todos os AlC criados no 
sistema antigo migraram para a plataforma web. Constituindo mais um avanço na operacionalização 
do regime, integrando-se ao SISCOMEX nas vertentes de importação e exportação de forma on-line. 
Além de agilizar e modernizar o sistema, a nova sistemática facilita o acesso ao regime, conferindo 
maior segurança ao controle dessas operações. Vantagens para as empresas: agilização I 
automaticidade I eficiência I redução de custos I simplificação. Para o governo: redução de custos I 
segurança. ( http://www.desenvolvimento.gov.brlsitio/interna/interna. php?area=5&menu=24 7 ) 
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estabelecido pela comparação do valor total das importações, aí incluídos o preço 

da mercadoria no local de embarque no exterior e as parcelas estimadas de frete e 

seguro internacionais e demais despesas incidentes, com o valor líquido das 

exportações, assim entendido o valor no local de embarque deduzido das parcelas 

de comissão de agente, eventuais descontos e outras deduções. No caso em que o 

resultado entre a importação e a exportação seja positivo, ou seja, exista receita, 

entrada de divisas no país, o DECEX concederá o Ato Concessório. O parâmetro 

estabelecido e utilizado para conceder ou não o AlC, pelo DECEX, não foi e 

continua não sendo fornecido pelo mesmo. 

Ressaltasse que até a publicação da Portaria Secex n° 35 de 24/11/06, o Ato 

Concessório de Drawback era concedido, pelo DECEX, somente nos casos em que 

o valor importado não ultrapassasse a 40% do valor líquido a ser exportado. Nos 

casos em que este valor ultrapassava os 40%, o excedente deveria ser tributado 

como importação sem beneficio do regime de Drawback, ou seja, a Declaração de 

Importação deveria ter duas adições, uma gozando dos benefícios do Drawback, 

que seria até 40% e outra como importação sem Drawback, com o excedente. 

A empresa beneficiária do regime de Drawback poderá solicitar a inclusão de 

mercadoria não prevista quando da concessão do regime, desde que fique 

caracterizada sua utilização na industrialização do produto a exportar. 

Quanto à operacionalização do regime por meio de único Ato Concessório, 

poderá, além da beneficiária, todos os estabelecimentos da empresa operar o 

mesmo AlC. Ressalta-se que a mercadoria objeto de pedido de drawback não 

poderá ser destinada à complementação de processo industrial de produto que 

tenha sido contemplado por AlC concedido anteriormente. 

Na concessão do regime de Drawback, serão desprezados resíduos e 

subprodutos, decorrentes do processo de fabricação e não-exportados, quando seu 

montante não exceder a 5% do valor da mercadoria importada. Caso venha a 

exceder essa porcentagem, o valor de excesso será tributado como importação 

normal, mas os 5% serão importados, com a suspensão dos tributos. 

A beneficiária do regime deverá preencher o campo "resíduos e subprodutos" 

do Ato Concessório com o valor, em dólares norte-americanos, dos resíduos e 

subprodutos não exportados. As perdas do processo produtivo que não tenham 

valor comercial ficarão excluídas do cálculo. 
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Vale ressaltar os conceitos: Resíduos e Subprodutos, são resultantes do 

processo produtivo; e Perdas, são representadas por materiais perdidos em 

decorrência do processo produtivo e que não tenham valor comercial, (a perda não 

será tributada, ou seja, virá com a suspensão dos tributos). 

O DECEX - Departamento de Operações de Comércio Exterior16 
- poderá 

estabelecer outros requisitos que entenda devam constar no Ato Concessório. 

Segundo o Regulamento Aduaneiro, o pagamento dos tributos exigíveis nas 

importações e/ou compras nacionais efetuadas no Regime de Drawback Suspensão 

Integrado poderá ser suspenso pelo prazo de até 1 (um) ano, prorrogável por igual 

período, desde que justificada, respeitando o limite de 2 (dois) anos. 

No caso de importação e/ou aquisição no mercado interno de mercadorias 

destinadas à produção de bem de capital de longo ciclo de fabricação, poderá ser 

concedida uma ou mais prorrogações de validade do Ato Concessório de Drawback, 

por prazos compatíveis com o de fabricação e exportação do bem, até o limite de 5 

(cinco) anos, desde que comprovado. 

Qualquer pedido de prorrogação do prazo de AlC somente será analisado 

pelo DECEX quando formulado até o último dia do vencimento ou dia útil 

subseqüente, quando o vencimento ocorrido em dia não útil. 

O termo inicial, ou seja, o prazo de vigência do regime suspensivo será 

contado a partir da data de deferimento do respectivo Ato Concessório. O mesmo 

ocorrerá para os pedidos de prorrogação do regime - AlC. 

Conforme descrito no item 3.4 existem "submodalidades" do regime de 

drawback, tendo duas delas - Drawback para Embarcação e Drawback para 

Fornecimento no Mercado Interno - prazo de validade contado a partir da data de 

registro da primeira Declaração de Importação (DI), vinculada ao AlC de Drawback e 

o termo final será aquele fixado para efetivar a exportação no respectivo AlC. 

16 O DECEX está vinculado à SECEX - Secretaria de Comércio Exterior, do MDIC - Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, funcionando anexo às agências do Banco do Brasil 
S/A autorizadas a prestar serviços de Comércio Exterior. O DECEX é responsável pelo 
acompanhamento e controle das operações de Comércio Exterior e elaboração de normas de 
comercialização referentes às exportações e importações brasileiras e zela pelo seu cumprimento. 
Quanto ao Drawback é responsável pela administração das modalidades de Suspensão e Isenção, 
compreendendo a concessão, procedimentos para formalização, acompanhamento e a verificação do 
adimplemento do compromisso de exportar. (www.mdic.gov.br) 
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No prazo de 60 dias contados a partir da data-limite para exportação, a 

beneficiária deverá solicitar a comprovação das importações e/ou aquisições no 

mercado interno e exportações vinculadas ao regime, no módulo específico de 

drawback do SISCOMEX, disponível no ambiente WEB - "Módulo Integrado" - na 

opção "enviar para baixa". Quando da aquisição no mercado interno vinculada a NC 

de Orawback, a empresa deverá incluir no campo específico do "Módulo Integrado" 

as respectivas Notas Fiscais. 

Para comprovação do Regime de Orawback Suspensão Integrado, somente 

será aceito o Registro de Exportação - RE devidamente vinculado ao Ato 

Concessório de Orawback, contendo no campo 2-a o código de enquadramento 

constante da tabela de enquadramento da operação do SISCOMEX-Exportação, 

bem como as informações exigidas no campo 24 (dados do Fabricante). Não será 

permitida a inclusão de AC no campo 24, bem como no campo 2-a de código de 

enquadramento de drawback, após a averbação do Registro de Exportação, exceto 

nas operações em consignação e quando da transferência de titularidade aprovada 

pelo OECEX quando a empresa sucedida encontrar-se com CNPJ cancelado. 

Para comprovação do regime, deverá ser consignado no campo 28-b do RE 

(Quantidade Embarque), o efetivo embarque do produto para o exterior dentro do 

prazo de validade do respectivo NC de Orawback Suspensão Integrado. Na falta da 

data de embarque será considerada a data de averbação do RE consignada no 

campo 28-g. Ressalta-se que o valor total dos campo 24 (dados do fabricante) 

deverá ser idêntico ao campo 18-b (preço total no local de embarque) do Registro de 

Exportação. 

O Sistema realizará a comprovação do NC automaticamente se os valores e 

quantidades constantes do compromisso assumido forem idênticos ao realizado -

RE averbados e devidamente vinculados no campo 24 ao NC no momento da 

efetivação dos aludidos RE's e das Ol's vinculadas ao regime - pela empresa na 

forma regulamentar. 

Faz-se necessário saber, o NC de drawback que envolver importação sem 

cobertura cambial, deverá ser consignado no campo 09-L (esquema de pagamento 

total/valor sem cobertura cambial) a parcela relativa à mercadoria importada sem 

cobertura cambial e no campo 09-C ou 09-0, conforme o caso, deverá ser 

consignado o valor relativo ao efetivo pagamento da exportação (valor total menos a 

parcela sem cobertura cambial). 
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Conforme descrito na Portaria SECEX n° 10, de 24/05/2010, fica dispensada 

a apresentação de documentos impressos na habilitação e na comprovação das 

operações amparadas pelo regime de Drawback. 

Entretanto, para eventual verificação do DECEX, as empresas deverão 

manter em seu poder, pelo prazo de 5 (cinco) anos, as Declarações de Importação

Dl's -, os Registros de Exportações Averbados com indicação dos campos 2-A e 24 

- RE's -, as Notas Fiscais de Compra no mercado interno e as Notas Ficais de 

venda no mercado interno, quando for o caso. Neste último caso, deverá ser 

consultado o Anexo "G", artigos r ao 14°, da referida portaria, quanto às 

informações a serem inseridas nas notas fiscais de venda no mercado interno e 

RE's para posterior comprovação do AlC. 

Quanto à comprovação da aquisição no mercado interno de mercadoria 

vinculada ao Regime de drawback suspensão integrado, deverá a Nota Fiscal de 

venda no mercado interno, conter, obrigatoriamente, os seguintes dados: a 

descrição da mercadoria; o código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM; 

a quantidade na unidade de medida estatística da mercadoria; a indicação da saída 

e venda da mercadoria com suspensão, com a aposição da seguinte cláusula: 

"Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, 

para estabelecimento habilitado ao regime aduaneiro especial de drawback 

integrado - Ato Concessório nO, de (data do deferimento)"; valor da venda do 

produto em reais; e o código CFOP correspondente. 

Conforme descrito na Portaria SECEX n° 12, de 28 de junho de 2010, caso a 

nota fiscal não contenha os dados informados no parágrafo acima, a beneficiária do 

regime deverá apresentar ao DECEX, dentro da validade do AlC, ofício que 

contenha cópia da nota fiscal complementar, retificadora, ou de retificação, ou a 

carta de correção, de acordo com a legislação tributária vigente. A nota fiscal de 

compra no mercado interno deverá ser incluída na opção correspondente do AlC, no 

SISCOMEX. Entretanto, conforme a Portaria SECEX n° 11, de 22 de junho de 2010, 

não será admitida a inclusão de nota fiscal, no SISCOMEX, com data superior a 60 

dias de sua emissão, observando também o prazo de validade do AlC. 

A liquidação do compromisso ocorrerá mediante: a exportação efetiva do 

produto previsto no Ato Concessório, na quantidade, valor e prazo nele fixado; a 

devolução ao exterior ou reexportação da mercadoria não utilizada, no prazo de 30 

dias, contados a partir da data-limite para exportação; destruição da mercadoria 
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imprestável ou da sobra, sob controle aduaneiro, no prazo de 30 dias, contados a 

partir da data-limite para exportação; destinação da mercadoria remanescente para 

consumo interno, com a comprovação do recolhimento dos tributos previstos na 

legislação - nos casos de mercadoria sujeita a controle especial na importação, a 

destinação para consumo interno dependerá de autorização expressa do órgão 

responsável, e os respectivos comprovantes de recolhimento deverão conter as 

informações, n° de AlC, da DI e das quantidades e valores envolvidos na 

nacionalização; o recolhimento de tributos, destruição, sinistro ou devolução da 

mercadoria adquirida no mercado interno ao amparo do regime, observada a 

legislação de cada tributo envolvido; e liquidação ou impugnação de débito 

eventualmente lançado contra a beneficiária. 

O leitor encontrará todos os procedimentos necessários para a devolução ao 

exterior, destruição de mercadoria importada, sinistro ou furto consultando os artigos 

152 a 163 da Portaria SECEX n° 10, de 24 de maio de 2010. Ressalta-se que o Ato 

Concessório de Drawback Suspensão Integrado é específico, ficando vedada a sua 

transferência para outros Atos Concessórios. O mesmo não ocorre quanto aos 

demais regimes aduaneiros especiais, conforme demonstrando no item 3.4. 

Devido às constantes operações de fusão, aquisição, cisão ocorridas em 

mercados globalizados, dos quais o Brasil é parte, a legislação estabelece que pode 

ser admitida a alteração de titular de ato concessório no caso de sucessão legal, 

mediante apresentação de documentação comprobatória do ato jurídico, por ofício a 

ser encaminhado ao DECEX. No caso de cisão, o AlC deverá ser identificado e 

relacionado no ato da Cisão, no qual deverá constar a declaração expressa da 

sucessão específica dos direitos e obrigações referentes ao regime especial. 

A alteração de titularidade entre matriz e filiais de uma mesma empresa, 

poderá ser concedida, na hipótese em que a beneficiária do AlC seja extinta, ainda 

que o AlC esteja vencido. 

É permitido a vinculação de um Ato Concessório a vários Registros de 

Exportação, mas não é permitido a vinculação de mais de um Ato Concessório à um 

Registro de Exportação. 

O adimplemento do compromisso de exportação, expressado em ato 

concessório do regime especial de Drawback, pressupõe o emprego da totalidade 

dos insumos importados nos produtos exportados. 
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Quanto ao inadimplemento pode ser total, quando não houver nenhuma 

exportação que comprove a utilização da mercadoria importada; ou, parcial, quando 

existir exportação efetiva que comprove a utilização de parte da mercadoria 

importada. O inadimplemento ficará registrado no módulo específico do SISCOMEX, 

e estará disponível à Secretaria da Receita Federal do Brasil e aos demais órgãos 

ou entidades envolvidas no controle, para as providências cabíveis. 

Descaracterizado o regime de Drawback em virtude do descumprimento das 

obrigações assumidas, aplicar-se-á o tratamento legal previsto para importação em 

regime comum, no qual, os tributos deverão ser recolhidos com os acréscimos legais 

previstos na legislação, cujo pagamento estivera suspenso com base no Ato 

Concessório de Drawback. 

Para efeito de cálculo dos acréscimos legais devidos, os tributos a serem 

recolhidos consideram-se vencidos a partir dos fatos geradores originalmente 

ocorridos na data do registro da Declaração de Importação e do Desembaraço 

Aduaneiro respectivos. Além destes acréscimos legais previstos na legislação, 

exigidos no caso de inadimplemento do compromisso de exportar o produto final, 

chama-se a atenção para multas, que podem vir a ser exigidas pela fiscalização, a 

partir da avaliação das circunstâncias envolvendo o não cumprimento do 

compromisso de exportar. Essas multas, se devidas, serão aplicadas 

independentemente de outras penalidades administrativas e/ou criminais cabíveis. 

Ocorrendo descumprimento do prazo para a efetiva exportação, o interessado 

terá prazo de 30 dias, contados da data-limite para exportação, para efetuar o 

pagamento dos tributos suspensos (este dar-se-á com os acréscimos legais 

previstos na legislação), ou, ainda, devolver ou destruir a mercadoria restante 

mediante autorização do DECEX e controle da fiscalização. 

Figura 6: Prazos para Comprovações e Baixa 

60 dias 

Comprovações Data limite Comprovação e Baixa 

i------------------------------------------------------------------------------------1 30 d i a s 

i i 

Fonte: Elaborado pelo autor 2009 
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Após a data limite, se o compromisso não for cumprido, paga-se os impostos 

devidos, além de multa e correção monetária, dentro do prazo de 30 dias. Segue 

abaixo quadro com explicação sobre recolhimento espontâneo e recolhimento por 

autuação da receita, a título de exemplificação: 

Quadro 2: Diferença entre o Recolhimento Espontâneo e Autuação da 

RFB 

Recolhimento Espontâneo Recolhimento por Autuação da Receita 

Paga-se o 11, IPI e AFRMM. Paga-se o 11, IPI e AFRMM. 

Multa de 0,33% ao dia, limitada à 20% do Multa de 0,33% ao dia, limitada à 150% do 

valor do imposto (contados a partir da data valor do imposto (contados a partir da data de 

de registro da DI). registro da DI). 

Juros. Juros. 

Multa por descumprimento. Multa por descumprimento. 

ICMS: 0,15% ao dia limitada à 12% do valor ICMS: 0,15% ao dia limitada à 12% do valor 

do imposto que deixou de ser pago, do imposto que deixou de ser pago, contando 

contando da data de registro da DI + juros + da data de registro da DI + juros + multa por 

multa por descumprimento. descumprimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor 2009 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

4.1 Tipo de Pesquisa 

Dentre as várias taxionomias de tipos de pesquisa propostos por Vergara 

(2004; 46-49), quanto aos fins, serão utilizados nesta dissertação, três formas de 

pesquisa: 

Descritiva, pois expõe de forma sistemática e pragmática as características do 

processo de aplicação e controle do regime aduaneiro especial de Drawback 

Suspensão Integrado, na área de regimes especiais de bens empregados na 

fabricação, beneficiamento, acondicionamento ou complementação de bens 

destinados à exportação. 

Explicativa, uma vez que este trabalho pretende demonstrar o passo a passo 

da implantação do Drawback Suspensão Integrado e sua eficácia na redução de 

custos dos produtos finais e consequentemente torná-los mais competitivos no 

mercado internacional. 

Exploratória, visto que a dissertação é realizada em área na qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado, devido à constante alteração das normas 

e procedimentos, e faltar literatura com bases teóricas para embasar a prática do 

regime, uma vez que a existente versa sobre os aspectos jurídicos do tema, e não 

os operacionais, foco desta dissertação. 

Serão usadas, quanto aos meios de investigação, também propostos por 

Vergara (idem - ibidem), as pesquisas de Campo, Ex post facto e Documental que 

se justificam neste trabalho por suas características que vão ao encontro dos 

objetivos desta dissertação. 

A pesquisa de Campo será utilizada para mostrar, através de investigação 

empírica realizada na empresa importadora e exportadora, em consultoria de 

despacho aduaneiro, ou seja, em locais onde ocorrem as etapas de planejamento, 

organização e execução de ações, do fenômeno Drawback Suspensão Integrado. 

Será usada a investigação Ex post facto por se referir a fatos já ocorridos, e 

as variáveis envolvidas não serem controladas. Determinada por essas 

características, a investigação será empírica, visto que o objetivo desta pesquisa é 
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demonstrar a operacionalização e benefícios gerados pelo regime aduaneiro 

especial. 

Ainda será utilizada a investigação Documental, pois serão analisados 

documentos relativos à importação, controle e exportação de bens, mantidos os 

direitos ao sigilo fiscal e comercial de cada operação, sendo analisados de forma 

geral sob a ótica do comércio exterior, bem como dos dados disponíveis pelo 

Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX - da Secretaria de 

Comércio Exterior - SECEX - do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior - MDIC. 

4.2 Universo e amostra 

Segundo Vergara (2004; 50-53), a população amostrai é uma parte da 

população escolhida segundo algum critério de representatividade. Sendo essa 

amostra tipificada de duas formas: probabilística, baseada em procedimentos 

estatísticos, e não probabilística por acessibilidade e por tipicidade. 

O universo da pesquisa de campo foi: empresa importadora e exportadora, 

consultorias de despacho aduaneiro, sindicato de despachantes aduaneiros, ex

autoridade aduaneira que desempenhou papel de fiscalizar a entrada e saída de 

mercadorias no território nacional. 

Do universo de pesquisa, foram escolhidos por acessibilidade: a SCHOTT 

Brasil - Divisão Vitrofarma; Atlas despachante aduaneiro; Sindicato dos 

Despachantes Aduaneiros do Estado de Minas Gerais; Ex-Autoridade Aduaneira e, 

por tipicidade, devido ao fato de serem escolhidos como sujeito aqueles que estão 

diretamente ligados ao processo sistêmico do Drawback Suspensão Integrado. 

4.3 Seleção dos sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa serão os gestores de vários níveis das instituições 

utilizadas como amostra e que tem sob suas responsabilidades a execução das 
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operações de comércio exterior - Gerente de Supply Chain Management, Gerente 

Industrial, Gerente de Vendas, Gerente Financeiro e Administrativo, Gerente de 

Importação, Ex-Auditora Fiscal e Sócia de Consultoria Aduaneira, Presidente do 

Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Minas Gerais. 

4.4 Coleta de Dados 

A coleta dos dados será feita por meio da análise de documentos 

acadêmicos, dados estatísticos oficiais, dicionários, livros, com dados pertinentes ao 

assunto, com o objetivo de ratificar a importância das etapas de implantação do 

regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão Integrado, desse ser um 

mecanismo de redução de custos e conseqüentemente aumento da competitividade 

das exportações brasileiras. 

A pesquisa de campo será realizada com observação participante, já que o 

autor se engaja na situação, tendo trabalhado em empresas que utilizam o benefício 

do Drawback Suspensão Integrado, participado da implantação do regime e 

teorizado sobre o assunto em estudo acadêmico. 

4.5 Tratamento dos dados 

A abordagem a ser adotada nesta pesquisa é qualitativa, visto que os dados 

coletados através da pesquisa documental e da observação participante serão 

estruturados, detalhados e analisados. Assim, procura-se identificar as informações 

relevantes sobre as percepções comuns de cada sujeito da pesquisa. Os dados 

obtidos por diferentes fontes de informação serão confrontados e avaliados para 

garantir a coerência das informações apresentadas. 
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4.6 Limitações do método 

Todo método tem suas vantagens e desvantagens. A pesquisa de campo, 

embora retrate a realidade é passiva de subjetivismos e repousa na boa fé. 

Consequentemente, o pesquisador não terá como medir a precisão entre as ações 

dos sujeitos e os seus comentários. O tema pesquisado, Orawback Suspensão 

Integrado, demanda informações tributárias, que quando analisadas em termos 

nacionais, possuem grandeza bilionária, as quais têm a sua divulgação protegida por 

sigilo constitucional, fazendo com que a pesquisa sofra certa limitação na obtenção 

de dados. 



60 

5 IMPLANTAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS GERADA PELO DRAWBACK 

SUSPENSÃO INTEGRADO NA SCHOTT BRASIL 

5.1 Estudo do processo produtivo - Laudo Técnico 

A análise da implantação ou não do Drawback na organização deve iniciar-se 

com o estudo do processo produtivo do produto objeto de importação e/ou compra 

no mercado nacional e a sua relação com o produto final exportado ou a ser 

exportado. 

O documento a ser utilizado será o Laudo Técnico, o qual poderá ser emitido 

por empresa especializada ou pelo engenheiro ou profissional responsável da 

unidade fabril. Neste documento, conforme explicado no item 3.4, consta a descrição 

do processamento industrial e a participação qualitativa e quantitativa das 

mercadorias adquiridas em Regime Aduaneiro Especial de Drawback, consumidas 

ou a consumir no processo industrial do produto exportado ou a exportar, apontando 

a existência ou não de resíduos e/ou sobras com valor comercial e copilado devido a 

exigências do Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX. 

Neste documento, constará, também, o processo logístico do produto 

importado (recebimento dos insumos, armazenagem, pesagem), etapas de 

fabricação (elaboração da composição, fusão, estiragem, acababamento, 

embalagem) e expedição do produto a ser exportado. Constará a existência ou não 

de resíduos e subprodutos, decorrentes do processo de fabricação e não-exportados 

e as perdas do processo produtivo que não tenham valor comercial. (v. anexo 1) 

De posse das informações acima - laudo técnico - e com o estabelecido pela 

legislação sobre produtos que poderão ser beneficiados com Drawback - item 3.4 -

o profissional de comércio exterior, juntamente com o Engenheiro responsável, 

poderão avaliar se o produto a ser importado e/ou a ser comprado no mercado 

nacional poderá se beneficiar com a aplicação do Drawback Suspensão Integrado. 

No caso do Bórax penta, o autor, por estar envolvido diretamente com a 

implantação do regime na organização, juntamente com os profissionais técnicos -

Gerente de Supply Chain Management, Gerente Industrial, Gerente de Importação, 

Ex-Auditora Fiscal e Sócia de Consultoria Aduaneira, Presidente do Sindicato dos 
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Despachantes Aduaneiros de Minas Gerais -, verificaram que o mesmo poderia ser 

beneficiado pelo Drawback Suspensão Integrado, pois estaria contemplado pela 

legislação, nos itens: matéria-prima submetida a "operações de Industrialização", tal 

como a Transformação, exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário, 

importe na obtenção de espécie nova; e matéria-prima, produto semi-elaborado ou 

acabado, utilizados na fabricação de mercadoria exportada, ou a exportar. 

No Brasil não há fornecimento do Bórax Penta, principal matéria-prima 

utilizada para fabricação do Tubo de Vidro a ser exportado, assim, surge a 

necessidade de importação. Sendo necessário, para produção de 1 tonelada de 

Tubo de Vidro, 231 kg de Borax Penta. 

É importante ressaltar a colaboração do engenheiro quanto à verificação da 

classificação fiscal da mercadoria - Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) -, 

a qual demandará conhecimentos técnicos sobre o produto a ser adquirido - no 

caso do Bórax Penta a NCM é 2840.19.00. 

De posse da classificação correta do produto o profissional de comércio 

exterior, deverá verificar na Tarifa Externa Comum - TEC -, o tratamento 

administrativo exigido para importação do produto e assim analisar a necessidade 

ou não de Licenciamento não-Automático e outras exigências de órgãos anuentes. 

No caso do Bórax Penta não é solicitado tratamento administrativo na importação -

até a data de entrega desta dissertação -, ou seja, a Licença de Importação é 

Automática - ver item 3.4 para maiores informações sobre tratamento administrativo. 

Devido ao fato da importação ser beneficiada pelo regime aduaneiro especial 

de Drawback Suspensão Integrado, o Licenciamento de Importação antes do 

despacho aduaneiro no Brasil - conforme mencionado no item 3.4 - fará necessário, 

ou seja, LI não automática antes do despacho aduaneiro. O DECEX exige o 

certificado de análise do produto, onde é descrito a sua composição química. 

Concluindo esse item podemos verificar que a elaboração do Laudo Técnico é 

de suma importância para a implantação do Drawback, visto que conterá todas as 

informações técnicas para verificação da possibilidade de utilização do Drawback e, 

no caso positivo, de continuidade dos cálculos e procedimentos. 
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5.2 Decisão sobre aplicação do Drawback Suspensão Integrado 

Para a realização desta dissertação foi tomado como base, um, dos vários 

processos de importação, realizados pela SCHOTT Brasil Ltda. Divisão Vitrofarma, 

que se aplica o regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão Integrado (não 

contendo nos documentos apresentados, dados reais, devido ao fato da empresa 

considerá-los estratégicos e confidenciais). A escolha de uma empresa e um dos 

processos por ela realizado contribui para esclarecer pontos importantes da 

legislação sobre o Drawback, demonstrando de forma simples a implantação e a 

redução de custo, do mesmo, em qualquer empresa. 

O segundo passo a ser dado para a tomada de decisão sobre a utilização do 

regime de Drawback Suspensão Integrado se refere aos contratos de compra e 

venda internacionais de longo prazo, referentes aos produtos a serem importados ou 

comprados no mercado nacional, uma vez que esses podem ser negociados 

anualmente, semestralmente, trimestralmente, mensalmente ou até mesmo não 

possuírem uma determinada freqüência. Os contratos devem ser analisados, pois 

nesses o profissional poderá verificar a logística de abastecimento do produto para a 

(as) unidade (es) industrial (is) e o estoque projetado para o ano, visto que uma das 

exigências do regime de Drawback Suspensão Integrado é o prazo para importação 

e/ou compra no mercado nacional e conseqüente exportação do produto acabado -

prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

Após verificar com os colaboradores do departamento de Supply Chain 

Management e Importação da SCHOTT Brasil Ltda. Divisão Vitrofarma, localizado 

no Rio de Janeiro / RJ, concluímos que os contratos de compra e venda 

internacionais de longo prazo, referentes à matéria prima, Bórax Penta, são 

elaborados e negociados pelo departamento de Global Purchasing, na Europa, pois 

esse compra a matéria-prima não somente para a unidade do Brasil, mas para todas 

as empresas do grupo no mundo. Sendo a logística de abastecimento do produto 

importado realizada via transporte marítimo, com tempo de transito em média de 30 

dias, e estoque projetado para um ano. Tendo os preços e condições estabelecidas 

no contrato de compra e venda renegociações anuais. 
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É importante analisar dois outros pontos: O primeiro refere-se ao ciclo de 

produção, pois, o produto que entra na empresa para ser agregado a fabricação do 

produto final, terá que passar por todo o processo de fabricação para então ser 

exportado. Conforme explicado pelo Gerente de Importação da Arcellormittal Brasil 

S/A, Marcelo Esteves de Oliveira e também pela Ex Auditora fiscal da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, Neuza Delgado, os profissionais responsáveis pelo 

Drawback na empresa, acabam vinculando Registros de Exportação de produtos 

acabados - que ainda não possuem o produto importado e/ou comprado no 

mercado nacional beneficiado - a Ato Concessório de Drawback Suspensão 

Integrado, descaracterizando assim, o regime. O segundo ponto refere-se também 

ao ciclo de produção, mas de produto importado e/ou comprado no mercado 

nacional beneficiado pelo regime, próximo a data final para exportação do produto 

final, podendo a empresa não ter tempo hábil para vinculação desse último ao Ato 

Concessório de Drawback. 

O quadro n° 7 abaixo tem como objetivo demonstrar a importância do trabalho 

em equipe, o qual, para o sucesso da implantação do Drawback Suspensão 

Integrado, faz-se imprescindível. Acrescentando a conscientização, planejamento e 

integração dos profissionais envolvidos no processo, quanto ao entendimento sobre 

as responsabilidades e atribuições em cada etapa do processo. Desde a elaboração 

do Laudo Técnico, pelo engenheiro responsável ou empresa especializada; análise 

financeira, realizada pelo departamento financeiro em conjunto com a Importação e 

Exportação; solicitação do Ato Concessório de Drawback e importação dos insumos, 

realizado pelo departamento de importação; a segregação do estoque, com os 

controles físicos, contábil e a industrialização da matéria prima, realizados pelo 

departamento de contabilidade e produção; e a efetiva exportação do produto final e 

a baixa do ato concessório, realizados pelo departamento de logística e exportação. 
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Quadro 7: Integração e Planejamento no Orawback Suspensão Integrado 

Fonte: Elaborado pelo autor 2010 

Prosseguindo na fase de decisão da implantação e/ou efetiva implantação do 

regime, deve-se verificar com o responsável pelo departamento de vendas 

internacionais, no caso da SCHOTT Brasil Ltda, o Gerente de Vendas, a projeção de 

exportação do produto final, Tubo de Vidro, para 1 ano ou dois anos, já planejando 

uma prorrogação. E junto a Engenharia, as informações do laudo técnico, este 

explicado no item 5.1, onde constam os dados de produção, ou seja , para a 

produção de uma tonelada de Tubo de Vidro, será necessário a importação de 

231 kg do Bórax Penta, com perda de 0% do volume importado, durante o transporte . 

Assim sendo, neste processo de importação, foram importadas 2.000 

toneladas de Bórax Penta, utilizando-se o Drawback Suspensão Integrado: 

0,231 t Bórax Penta 

2.000 t Bórax Penta 

1 t de Tubo de Vidro 

X 

X = 8.658,0 toneladas de Tubos de Vidro devem ser produzidos e exportados, 

no prazo de dois anos. Esta seria a relação quantitativa entre o produto importado, 

Bórax Penta, em regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão Integrado, 

consumido no processo industrial do produto a exportar, Tudo de Vidro. 

Devido ao fato de não haver, no processo de produção, resíduos ou 

subprodutos, as 2.000 toneladas importadas seriam beneficiadas com a suspensão 
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do pagamento dos tributos, e quando comprovada a exportação dos Tubos de Vidro, 

este benefício passaria para a isenção do pagamento dos tributos. 

O próximo passo é a elaboração, juntamente com o responsável pelo 

departamento de Importação e/ou Supply Chain Management, das planilhas com os 

valores dos custos de importação - Quadro 3 -, custos de exportação - Quadro 4 -

e previsões de custos envolvidos no processo de importação - Quadro 5 -, tendo 

assim, uma comparação entre os custos da importação com e sem aplicação do 

Orawback Suspensão Integrado. 

Vale aqui esclarecer os termos ou condições de venda - Incoterms, utilizados 

nesta dissertação: FOB - Free On Board - livre a bordo do navio - porto de 

embarque designado. Esta é a condição de venda mais utilizada no mercado, em 

que é de responsabilidade do vendedor a entrega da mercadoria, desembaraçada, a 

bordo do navio indicado pelo comprador, no porto de embarque. Assim, são de 

responsabilidade do comprador todas as despesas e os riscos de perda ou dano da 

mercadoria a partir do momento que essa transpuser a amurada do navio. Sendo 

este termo de venda utilizado para o transporte marítimo ou hidroviário interior; CFR 

- Cost and Freight - Custo e Frete - porto de destino designado. Nesta condição de 

venda, o vendedor tem a responsabilidade de entregar a mercadoria no porto de 

destino escolhido pelo comprador, ficando a seu cargo as despesas de transporte. 

Assim, o comprador deve arcar com as despesas de seguro e de desembarque da 

mercadoria. A responsabilidade do vendedor encerra no momento em que a 

mercadoria é desembaraçada para exportação, tenha cruzado a amurada do navio 

no porto de embarque. Este termo de venda é utilizado para o transporte marítimo 

ou hidroviário interior, assim como o FOB; e o CIF - Cost, Insurance and Freight -

Custo, Seguro e Frete - porto de destino designado. Esta condição de venda é 

equivalente ao CFR, porém, com a diferença de que as despesas de seguro ficam a 

cargo do vendedor. Portanto, a responsabilidade do vendedor é de entregar a 

mercadoria no porto de destino, com frete e seguro internacional pagos. O 

comprador, por sua vez, assume todos os riscos a partir do momento em que a 

mercadoria transpõe a amurada do navio, no porto de embarque. Sendo utilizada 

somente para transporte marítimo ou hidroviário interior, assim como o FOB e CFR. 

Existem outros incoterms, porém não serão tratados neste relatório, podendo o leitor 

consultar as referências bibliográficas. 
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Seguem abaixo os dados do processo e as referidas planilhas (os valores 

utilizados neste processo são aleatórios, pois a SCHOTT Brasil Ltda, conforme 

mencionado no início deste item, não permite divulgação de preços dos produtos e 

despesas envolvidas nos processos de compra da empresa, por considerá-los 

estritamente confidenciais): 

Preço do Bórax Penta - FOB = US$ 400,00 / t 

Preço do Frete Internacional = US$ 130,00/ t 

Preço do Seguro Internacional = US$ 1,75/ t 

Quadro 3: Cálculo do Custo de Importação 

FOB - 2.000 / t x US$ 400,00 / t 

Frete Internacional - 2.000 / t x US$ 130,00 

Seguro Internacional - 2.000 / t x US$ 1,75 

Total CIF Importação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Preço do Tubo de Vidro - FOB = US$ 4.500,00 / t 

Comissão de agente = 3% do valor FOB 

Quadro 4: Cálculo do Custo de Exportação 

FOB - 8.658,0 / t x US$ 4.500,00 / t 

Comissão de agente - FOB US$ x 3% 

Total FOB Líquido Exportação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

US$ 800.000,00 

US$ 260.000,00 

US$ 3.500,00 

US$ 1.063.500,00 

Ano: 2010 

US$ 38.961.038,96 

US$1.168.831,17 

US$ 37.792.207,79 

Ano: 2010 

Observando as tabelas acima, chegamos à conclusão de que, poderia aplicar 

o regime especial de Drawback Suspensão Integrado neste processo, mesmo se 

fosse utilizada a regra antiga do Drawback, no qual o custo da importação não 
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poderia ultrapassar a 40% do valor FOB Líquido exportado. Nesse processo o custo 

total da importação correspondeu a aproximadamente 2,81% do valor FOB Líquido 

exportado. Utilizando a nova regra, na qual, o DECEX considera o resultado cambial 

da operação, o Ato Concessório de Drawback Suspensão Integrado seria concedido, 

pois a diferença entre o valor CIF importado e o valor FOB líquido exportado foi de 

US$ 36.728.707,79, gerando um saldo positivo na balança comercial brasileira, com 

a entrada de divisas no país. 

Quadro 5: Cálculo do Custo da Importação com e sem implantação do 

Orawback Suspensão Integrado 

Total a Importar 2.000 t 
Importação Com Importação Sem 

Orawback - US$ Orawback - US$ 

FOB 800.000,00 800.000,00 

Frete Internacional 260.000,00 260.000,00 

Seguro Internacional 3.500,00 3.500,00 

CIF 1.063.500,00 1.063.500,00 

1.1. - 10% 0,00 106.350,00 

I.P.1. - (NT) 0,00 0,00 

AFRMM - 25% do Frete Int'1 0,00 65.000,00 

Outras Despesas Aduaneiras - FOB x 5% 53.175,00 53.175,00 

Sub-Total 1.116.675,00 1.288.025,00 

Base de Cálculo do ICMS -

CIF+II+IPI+AFRMM+Desp.Adu./0.84 0,00 1.533.363,10 

ICMS -16% 0,00 245.338,10 

Base de Calculo PIS/Pasep - Cofins 

(CIF+ICMS(sem AFRRM e Desl2. Aduaneiras)} 0,00 1.442.245,83 
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(1 - 9,25%) 

PIS/Pasep - 1.65% 0,00 23.797,06 

COFINS -7,60% 0,00 109.610,68 

ICMS Complementar 

(Sub-Total + PIS/Pasep +Cofins / 0.84) • 16%-

ICMS calculado anteriormente. 0,00 25.411,00 

Custo Total Importação com ICMS 1.116.675,00 1.692.181,83 

Custo Total Importação sem ICMS -

Recuperado a título de Crédito Fiscal. 1.116.675,00 1.421.432,74 

Fonte: Elaborado pelo autor Ano: 2010 

Analisando os resultados da planilha acima, chegamos à conclusão de que a 

SCHOTT Brasil Ltda. Divisão Vitrofarma teria as seguintes reduções de custos: 

Importação normal com ICMS, ou seja, alocação dos recursos financeiros da 

empresa devido ao pagamento do ICMS, menos, importação com aplicação do 

Drawback Suspensão Integrado (US$ 1.692.181,83 - US$ 1.116.675,00 = U5$ 

575.506,83), redução de 34,01% no custo total da importação; e Importação normal 

sem ICMS, menos, importação com aplicação do regime de Drawback Suspensão 

Integrado (US$ 1.421.432,74 - US$ 1.116.675,00 = U5$ 304.757,74), redução de 

21,44% no custo total da importação. 

Conforme ressaltado pelo Gerente Financeiro e Administrativo da SCHOTT 

Brasil Ltda., Ghassan Tawil, pela Ex-Auditora Fiscal e Sócia de Consultoria 

Aduaneira, Neuza Delgado e pelo Presidente do Sindicato dos Despachantes 

Aduaneiros de Minas Gerais, Frederico Pace, uma análise detalhada sobre os 

benefícios fiscais já existentes na organização faz-se necessário nessa etapa de 

decisão da implantação ou não do regime de Drawback Suspensão Integrado, visto 

o mencionado acima e também pelo fato de algumas empresas possuírem, por 

exemplo, o benefício de transferir o crédito acumulado de PIS/PASEP e COFINS 

para outras unidades da empresa. E pelo fato de empresas preponderantemente 

exportadoras, como o caso da SCHOTT Brasil Ltda. Divisão Vitrofarma, não poder 

utilizar o crédito gerado pelo ICMS, e assim esse tributo entrar no cálculo do preço 
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do produto final, reduzindo a competitividade do produto final no mercado 

internacional, com a exportação de tributos. 

Como observado acima, quando da aplicação do Drawback Suspensão 

Integrado o ICMS será suspenso e após a efetivação da exportação, isento de 

pagamento. 

A dispensa do pagamento dos impostos e taxas incidentes na importação 

pode ser considerada um incentivo financeiro às empresas, pois o capital de giro 

não será imobilizado em pagamentos de encargos fiscais. Podendo, a empresa 

direcionar estes recursos para outras necessidades previstas no seu fluxo de caixa, 

os quais deveriam ser buscados no mercado financeiro. 

5.3 Emissão de Ato Concessório de Drawback Suspensão Integrado via 

Siscomex - Módulo Drawback Integrado 

Após a análise da viabilidade da importação e/ou compra no mercado 

nacional via Drawback Suspensão Integrado, e anteriormente ao embarque da 

mercadoria no exterior, iniciasse o processo de abertura do Ato Concessório (AC) de 

Drawback Suspensão Integrado no Siscomex - Drawback Web - Módulo Drawback 

Integrado. 

Conforme ressaltado pela Ex Auditora Fiscal da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, Neuza Delgado e pelo Gerente de Importação da Arcelormittal Brasil S/A, 

Marcelo Esteves de Oliveira, anteriormente a Abertura do Ato Concessório de 

Drawback, é importante que a empresa importadora tenha formalizado a compra 

e/ou venda internacional através da criação e assinatura de um contrato de compra 

e venda internacional, pois, com isso os dados a serem imputados no Ato 

Concessório de Drawback se tornam mais realísticos, e em caso de alterações 

futuras não tenha essas uma discrepância muito alta, uma vez que a solicitação de 

alteração e a sua aceitação ou não fica a cargo do DECEX. 

Este documento não precisa necessariamente possuir forma pré

estabelecida: um fax ou carta, que defina as condições de uma operação, constitui 
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um contrato entre as partes. O modelo de contrato mais simples é a Fatura Pro 

Forma 17, documento que formaliza e confirma a negociação, desde que devolvido ao 

exportador, contendo o aceite do importador. O importante do contrato ou 

documento que o represente, é a apresentação, com clareza, das condições e 

termos da operação. (v. anexo 2). 

Conforme descrito no item 3.4, o Ato Concessório de Drawback Suspensão 

Integrado, é operado pelo usuário cadastrado, no Sistema Integrado de Comércio 

Exterior - Siscomex - o qual é gerenciado pelo SERPRO - Serviço Federal de 

Processamento de Dados, órgão que libera a utilização do software, após 

autorização da RFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil -, e que administra o 

sistema operacional da rede e presta orientações às empresas habilitadas. As 

informações inseridas são criticadas instantaneamente e assim os órgãos do 

governo intervenientes no comércio exterior brasileiro - no caso do AlC o DECEX -

podem controlar e ainda interferir no processamento das operações comerciais com 

o exterior. 

Observando o exposto acima o responsável pela abertura do AlC entra no 

Siscomex, Módulo - Drawback Integrado, o qual deve estar instalado no computador 

do usuário. 

Acessando o sistema, digita-se o n° do usuário e senha, e em seguida clica 

em avançar. Logo clica na opção Drawback Integrado (v. anexo 3). Assim, abre a 

tela de registro, na qual o sistema fornece a opção de novo AC ou cópia de um AC 

já existente. Neste processo optamos por novo AC (v. anexo 4), e então, o sistema 

gera a tela de "Inclusão de Ato Concessório Suspensão Integrado" na qual deve ser 

digitado o CNPJ do Beneficiário, Tipo de AlC - Comum -, Frete Estimado (US$), 

Seguro Estimado (US$) e o Subproduto ou Resíduo Estimado (US$), caso seja 

necessário (v. anexo 5). Automaticamente o número do Ato Concessório é gerado. 

Depois deve-se inserir os dados de exportação clicando no campo "1 - Incluir", 

17 A Fatura Proforma - documento de responsabilidade do exportador, enviado ao importador, com 
fins de cotação do produto, mas que na prática funciona como uma proposta de venda - possui as 
seguintes informações: a) nome do importador e exportador, e endereço completo, b) porto de 
embarque (ou aeroporto ou ponto de fronteira), c) porto de destino (ou aeroporto ou ponto de 
fronteira), d) condições de venda internacional, podendo ser qualquer incoterm pactuado entre as 
partes, e) condições de pagamento internacional, f) quantidade, preço unitário e total, g) Peso bruto e 
líquido, h) descrição das mercadorias, i) modalidade de transporte, e j) forma de pagamento do frete, 
se pelo exportador, pre-paid, ou pelo importador, collect. 
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aparecerá o Campo NCM, no qual deve ser digitada a NCM do produto a ser 

exportado - Tubo de Vidro - e então aparece uma nova tela para ser preenchida, 

com os campos: "Descrição complementar da NCM", "Quantidade na unidade 

estatística", "Valor local de embarque com cobertura (US$)", "Comissão de Agente 

(%)" e Valor sem cobertura (US$), podendo ser incluídas quantas NCM's de 

produtos a serem exportados quanto forem necessárias. 

O mesmo procedimento é realizado para inclusão dos dados de cada NCM a 

ser importada beneficiada pelo Drawback Suspensão Integrado. Podendo o usuário 

alterar e/ou excluir a qualquer momento os dados inseridos no AlC, tanto de 

importação quanto exportação. Ressalta-se que, conforme descrito no item 5.2, o 

DECEX avaliará e então irá deferir ou não as alterações, não devendo o beneficiário 

imputar dados discrepantes. 

Nas telas referentes aos inputs de dados de importação, o próprio sistema 

realizaria, se houvesse as deduções de perdas e resíduos, fornecendo as 

quantidades e o valor a ser importado com beneficiamento do regime de Drawback 

Suspensão Integrado. Como no processo de produção do Bórax Penta não há 

perdas, subproduto e resíduos, todo o produto importado é beneficiado com 

Drawback. É importante lembrar que seria desprezado pelo DECEX até 5% de 

subproduto e resíduos do processo. 

O próprio sistema realiza o Pré-Diagnóstico dos dados inseridos no AlC. 

Conforme explicado pela Gerente de Supply Chain da SCHOTT Brasil Ltda. Divisão 

Vitrofarma esse é o momento oportuno para o usuário verificar possíveis erros de 

digitação e cálculos. Estando todos os dados corretos, o sistema informará em uma 

nova tela "Nenhuma inconsistência encontra - O". 
O usuário deve clicar no campo "Enviar para análise" e aparecerá a tela com 

os dados do índice de Importação/Exportação % e Termo de Responsabilidade, no 

qual deve clicar em "Gravar" e automaticamente há o envio do AC ao DECEX -

Departamento de Operações de Comércio Exterior, para que esse realize a devida 

análise. 

Neste processo todas as exportações realizadas pela SCHOTT Brasil Ltda. 

Divisão Vitrofarma foram com cobertura cambial, não havendo assim a necessidade 

de preenchimento da opção, sem cobertura cambial. 

O DECEX analisa o AlC e envia o feedback pelo sistema, devendo o 

responsável na empresa acessar periodicamente o Siscomex, na tela principal, onde 
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se inicia a consulta do diagnóstico do AlC. Posteriormente, o DECEX pode vir a 

exigir o Laudo Técnico ou demais documentos que julguem necessários para o 

deferimento do AlC. 

Conforme demonstrado no anexo 4 desta dissertação, o beneficiário poderá 

realizar as seguintes ações no sistema e AlC com o objetivo de controlar, 

acompanhar e administrar o regime: Incluir AlC, Consultar - por número de AlC ou 

CNPJ os RE's, DI's e NF's vinculadas ao AlC -, Alterar, Excluir AlC já deferido, 

Imprimir, Solicitar - prorrogação de AlC ou desvinculação de DI de um AlC - e Baixa 

de AlC finalizando o processo posteriormente à exportação das quantidades 

proporcionais as importações e/ou compras nacionais vinculadas ao AlC. Essas 

ações são fundamentais para o sucesso do Drawback Suspensão Integrado, visto 

que o mercado poderá sofrer alterações durante a vigência do AlC e 

consequentemente a empresa deverá realizar os ajustes necessários para 

comprovações futuras. 

Vale ressaltar que o próprio Siscomex - módulo drawback Integrado, constitui 

uma das várias ferramentas de gestão do AlC, pois no mesmo o profissional 

responsável na empresa poderá verificar as quantidades e valores importados e/ou 

adquiridas no mercado nacional que foram vinculadas ao AlC e as quantidades e 

valores referentes as exportações que deverão ser vinculadas para cumprir com o 

que foi informado e deferido no AlC. Demais ferramentas para a gestão interna do 

benefício poderão ser criadas e customizadas pela empresa beneficiária nos 

sistemas de gestão empresarial utilizados pela mesma. 

Este Ato Concessório foi emitido com validade de 1 ano, pode a prorrogação, 

caso necessária, ser realizada no Siscomex - módulo Drawback Integrado. A 

validade máxima, conforme mencionada no item 4.3.1, será de dois anos a partir da 

data de deferimento do respectivo Ato Concessório e o termo final será aquele 

fixado para efetivar a exportação no respectivo Ato Concessório. O mesmo ocorrerá 

para os pedidos de prorrogação do regime. 

É importante ressaltar que após a consulta e confirmação do deferimento do 

AlC de Drawback, verificado no Siscomex, e de posse da Fatura Proforma, deve o 

profissional de comércio exterior enviar as instruções de embarque ao exportador, 

contendo entre outras informações a NCM da mercadoria utilizada para abertura do 

AlC e necessidade de aguardarem o deferimento desse último, para então efetuar o 

embarque do produto no exterior. 
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Conforme explicado pelos Gerentes de Importação da Arcelormittal Brasil S/A 

e da SCHOn Brasil Ltda. Divisão Vitrofarma, é fundamental que exista integração e 

eliminação de ruídos na comunicação entre o Departamento e o Despachante 

Aduaneiro18 para providenciar na data e com os dados corretos a emissão da 

Licença de Importação - U 19 e assim, vinculá-Ia ao Ato Concessório de Drawback 

Suspensão Integrado. Seguem os dados a serem enviados ao Despachante 

Aduaneiro: o número e data da Fatura Proforma, data do embarque no país de 

origem, dados do exportador e do importador/consignatário, quantidade total 

embarcada (na unidade de medida KG), descrição detalhada da mercadoria, valor 

total FOB, número do Ato Concessório de Drawback Suspensão Integrado, valor do 

Frete internacional a coletar (collect), quantidade embarcada com beneficiamento do 

Drawback Suspensão Integrado e o valor FOB sem e com aplicação do Drawback 

(neste processo 100% da carga foi beneficiada com o regime), forma de pagamento, 

local de desembaraço aduaneiro e o local de entrega da carga. (v. anexo 6) 

Assim sendo, o exportador, após o embarque da mercadoria, envia ao 

Departamento de Importação, conforme exigido nas instruções de embarque, cópia 

dos documentos, por e-mail, para agilização dos procedimentos internos da empresa 

e do Despachante Aduaneiro, e os documentos originais via courrier. Sendo esses 

documentos: Fatura Comercial (3/1 três originais e 1 cópia), (v. anexo 7), Bill of 

Lading Clean on board (3/1 originais e 1 cópia), (v. anexo 8), Certificado de Análise -

documento que atesta a qualidade da mercadoria (3/3 três originais e três cópias), 

(v. anexo 9) e Packing list - Romaneiro - documento emitido pelo exportador, que 

relaciona todas as mercadorias embarcadas, tendo como principal objetivo facilitar a 

identificação e localização de qualquer produto dentro de um lote, além de permitir a 

fácil conferência da mercadoria, por parte da fiscalização -, (1/1 um original e uma 

cópia), (v. anexo 10). 

18 Este é um representante legal da empresa que realiza as atividades de despacho aduaneiro, 
visando o desembaraço de bens, inclusive bagagem, na importação e exportação, em qualquer 
regime ou modal de transporte. 

19 As operações de importação poderão requerer a Licença de Importação posterior ao embarque no 
exterior, mas antes do despacho aduaneiro, ou seja, anteriormente ao registro da Declaração de 
Importação, nos casos: Importações efetuadas através do regime aduaneiro especial de Drawback; 
Importações sujeitas à anuência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
- CNPq; Importações ao amparo dos benefícios da Zona Franca de Manaus e das Áreas de Livre 
Comércio. 
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Devido ao fato desta dissertação não ter como tema o processo de 

importação, mas sim a implantação do regime de Drawback Suspensão Integrado, a 

mesma não contemplará os procedimentos para o despacho aduaneiro - o qual será 

iniciado com a elaboração da Declaração de Importaçã02o , pelo Despachante 

Aduaneiro com informações contidas nos documentos mencionados no parágrafo 

anterior -, descrição dos procedimentos incidentes no desembarco aduaneir021
, 

entrega da mercadoria na fábrica do importador e fechamento de câmbio na 

importação e exportação. Vale ressaltar que no momento do despacho aduaneiro, o 

pagamento de taxa e tributos estará suspenso uma vez que o produto é beneficiado 

pelo regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão Integrado, conforme 

descrito nos itens 3.4.1 e 5.2. (v. anexo 11) 

5.4 Procedimentos especiais para emissão de nota fiscal de entrada e saída 

Com o objetivo de atender as legislações Estaduais - ICMS - os profissionais 

que administram o Drawback Suspensão Integrado na organização deverão atentar 

para as mudanças exigidas pelo Estado onde está localizada a organização quanto 

aos dados a serem preenchidos nas Notas Fiscais de Entrada e Saída e demais 

obrigações acessórias. Essas exigências, se não atendidas, descaracterizará o 

benefício, devendo a empresa beneficiária pagar todos os encargos e multas 

exigidas pela legislação - ver item 3.4 para maiores informações sobre encargos e 

multas. 

20 Quando do preenchimento da DI vinculada ao Regime de Drawback, deverá ser consignado no 
campo "Informações Complementares" da tela "Complementares" o número da Adição e do Ato 
Concessório de Drawback correspondente. 

21 O desembaraço aduaneiro é o ato final do despacho aduaneiro em virtude do qual é autorizada a 
entrega da mercadoria ao importador e momento que gera o compromisso de pagamento do ICMS. A 
entrega somente poderá ser efetuada após o registro do desembaraço no Siscomex pela autoridade 
aduaneira, com a emissão do Comprovante de Importação - CI, que será entregue ao importador, 
constituindo-se em documento comprobatório da nacionalização da mercadoria, prova do ingresso 
legal da mercadoria no país. O ICMS não é recolhido, porém é necessária a elaboração da guia de 
exoneração do Imposto. 
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Conforme descrito no convênio de ICMS 27/90 o importador deverá entregar 

na Administração Fazendária Estadual do seu domicílio: cópias da DI, NF de entrada 

e do Ato Concessório, com indicação expressa do bem a ser exportado, tendo até 

30 dias após a liberação da mercadoria importada pela repartição federal 

competente; Cópia do Ato Concessório Aditivo, emitido em decorrência da 

prorrogação do prazo de validade originalmente estipulado ou cópia de novo AlC 

resultante da transferência original e ainda não aplicados em mercadoria exportada, 

no prazo de 30 dias contados da respectiva emissão. 

Quanto às Notas Fiscais de Entrada o departamento responsável -

geralmente o departamento de contabilidade da empresa - deverá utilizar o Código 

Fiscal de Operações e Prestações - CFOP número 3.127 "Compra para 

industrialização sob o regime de drawback". Classificam-se neste código as compras 

de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização e posterior 

exportação do produto resultante, cujas Notas Fiscais de Vendas serão classificadas 

no código 7.127 - "Venda de produção do estabelecimento sob o regime de 

drawback". 

Deverão constar nas Notas Fiscais de Entrada, no campo "Informações 

Complementares", a identificação da repartição onde se processou o Desembaraço 

Aduaneiro, o número do Ato Concessório e sua data de validade. 

No campo "Informações Complementares" das Notas Fiscais de Saída 

(Exportação) deverá conter as seguintes informações: "Exportação - Regime 

Aduaneiro Especial de Drawback Suspensão Integrado, Ato Concessório n° XX, 

Validade dia/mês/ano. RE n° XX. 

Fica condicionada à efetiva exportação do produto final - Tubo de Vidro -

pelo importador da mercadoria importada, beneficiada pelo Drawback Suspensão 

Integrado, comprovada mediante a entrega, à repartição a que estiver vinculado, da 

cópia da Declaração de Despacho de Exportação - DDE, devidamente averbada 

com o respectivo embarque para o exterior, até 45 dias após o término do prazo de 

validade do Ato Concessório, do regime ou, na inexistência deste, de documento 

equivalente, expedido pelas autoridades competentes. 

Segundo informações da Ex Auditora Fiscal da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, Neuza Delgado de Paula e do Gerente de Importação da ArcelormiUal 

Brasil S/A, Marcelo Esteves, muitos profissionais da área desconhecem e/ou não 

realizam os procedimentos descritos acima, e com isso não vinculam as Notas 
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Fiscais de Entrada e Saída à respectiva Declaração de Importação e Registro de 

Exportação e consequentemente ao Ato Concessório de Drawback Suspensão 

Integrado. 

Esse controle administrativo é o único meio de evitar autuações em um 

eventual procedimento administrativo fiscal de revisão aduaneira, quando da análise 

documental pela Autoridade competente. 

5.5 Comprovação e baixa do Drawback no Siscomex - Módulo Drawback 

Integrado 

Inicio este item demonstrando alguns exemplos sobre o entendimento de 

Sonia Matter, ex-Auditora Fiscal do Tesouro Nacional - Coordenadora do 

Departamento de Drawback da IN/sa em orientação de procedimentos para 

auditores e fiscalização (Araújo & Sartori 2007, p.175 e 176) quanto a medidas a 

serem tomadas pelos profissionais da área para evitar indícios de irregularidade e 

eventual descumprimento do regime de Drawback Suspensão Integrado, pois esses 

e demais apresentados nessa dissertação - principais itens 3.4, 3.4.1 e 5.4 - serão 

observados pela Autoridade Fiscal quando de uma possível análise documental: 

exportação de mercadoria distinta da vinculada ao AlC em espécie, quantidades e 

valores; registros de exportação sem vinculação ao Ato Concessório de Drawback; 

exportações com datas anteriores às importações vinculadas; exportações após o 

prazo de vencimento do AlC; registro de exportação utilizado para comprovar mais 

de um AlC - verificar item 3.4 para maiores informações sobre vinculações; 

mercadorias exportadas em desacordo com a relação insumo/produto constante do 

Laudo Técnico, ou seja, importando ou adquirindo no mercado nacional mercadorias 

beneficiadas em quantidades superiores as necessárias para produção dos produtos 

finais vinculados ao AlC; importações em valores superiores ou classificação fiscal 

divergente do compromissado; inexistência de emissão de nota fiscal de entrada e 

registro no livro de entradas (presunção de destinação ao mercado interno, 

conforme demonstrado no item 5.4); registro de Declaração de Importação e 

embarque para exportação muito próximo, evidenciando que a mercadoria 

importada não foi aplicada no processo produtivo. 
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Conforme enfatizado por todos os profissionais consultados nesta dissertação 

e compartilho da mesma orientação, as empresas beneficiárias do Drawback 

Suspensão Integrado, deverão gerenciar o benefício, não somente com as 

informações constantes no Siscomex Módulo Drawback Integrado, mas também 

com a criação de planilhas e/ou customização de Sistemas Integrados já existentes 

na organização, aumentando assim o controle interno dos produtos adquiridos com 

o benefício fiscal e que deverão ser exportados para comprovação e baixa do AlC. 

Observando o descrito acima, nos itens anteriores e após a importação e/ou 

compra nacional e exportação das quantidades e valores compromissados no AlC, o 

profissional responsável pela gestão do benefício na empresa deverá proceder a 

comprovação e baixa do regime no módulo de Drawback Integrado, observando o 

descrito nos itens 3.4 e 3.4.1 desta dissertação e seguindo o passo a passo que 

será descrito nos próximos parágrafos. Verifica-se a necessidade de troca de 

informações e dados entre o departamento de importação e exportação, a 

integração mencionada várias vezes neste trabalho, mais uma vez, torna-se 

imprescind ível. 

O representante da empresa beneficiária deverá acessar o Siscomex, módulo 

Drawback Integrado, para efetuar a baixa do AC. Caso seja necessário, deve-se 

primeiramente, clicar na opção "Alterar", para alterar, proporcionalmente, as 

quantidades e/ou valores das NCM's de importação e exportação e então realizar o 

ajuste final do Ato Concessório de Drawback. Realizando a alteração deve o 

profissional clicar na opção "Enviar para análise" o AlC para que o DECEX avalie as 

alterações e assim aceite ou indefira. Vale ressaltar o que foi descrito no item 5.3, 

sobre a importância do planejamento e consequentemente dos números imputados 

na abertura do AlC serem o mais próximo da realidade quanto possível, facilitando 

com isso a decisão do DECEX e consequentemente o deferimento das alterações. 

Posteriormente ao deferimento do AlC pelo DECEX - após as devidas 

alterações -, deve clicar na opção "Baixa de Ato Concessório", informar o número do 

AlC, verificar todos os dados informados e vinculações realizadas e então clicar na 

opção "Enviar para Baixa". Posteriormente ao envio - 3 a 5 dias úteis - o 

profissional deverá acessar a opção "Consultar Ato Concessório", digitar o número 

do AlC e verificar a efetiva baixa do Ato Concessório de Drawback Suspensão 

Integrado, realizado pelo DECEX. 
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Assim , finalizasse o processo de Drawback Suspensão Integrado, tendo a 

empresa que efetuar os cálculos dos custos e ganhos reais e compará-los com o 

previsto. A mesma planilha - "Cálculo do Custo da Importação com e sem 

Implantação do Drawback Suspensão Integrado" - utilizada no item 5.2, poderá ser 

empregada para realizar essa comparação, substituindo a coluna "Importação Sem 

Drawback - US$" por "Importação custos reais" e conforme o caso acrescentar as 

linhas necessárias para descrição de possíveis despesas operacionais que vierem a 

surgir no decorrer do processo de importação. 

Abaixo segue um resumo sobre todo o processo de importação com 

aplicação do regime aduaneiro especial de Drawback Suspensão Integrado, desde o 

planejamento, criação do Laudo técnico, criação do Ato Concessório via Siscomex -

módulo Drawback Integrado, elaboração da Declaração de Importação com a 

suspensão do pagamento dos tributos incidentes à exportação e baixa do AlC. 

Figura 7: Resumo Processo de Importação com Drawback 

Importação: 

Planejamento 

I 
Laudo técnico 

I 
A C via siscomex 

(Drawback Integrado) 

I 
LI via siscomex 

Embarque 

Fonte: Elaborado pelo autor 

DI via siscomex 

Suspensão lI , 
IPI , AFRMM, 
Pis/Pasep, 
Cofins e isenção 
condic ionada 
ICMS 

Desembaraço 
I F Entrada 

Produção: 

RE via siscomex 
Vincula RE ao AC 

I F Exportação 

Desembaraço 
I 

Fechamento Drawback: 
I 

Comprovação 
AC via siscomex 

BaixaAC 
via Siscomex 

2010 

o processo da SCHOn Brasil Ltda. Divisão Vitrofarma, utilizado a título de 

exemplo nesta dissertação, devido ao rigoroso planejamento realizado entre os 

departamentos envolvidos no processo, anteriormente, a aplicação do regime 
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aduaneiro especial de Drawback Suspensão Integrado, estarem suportados por 

empresa de consultoria especializada e pelo fato dos profissionais da empresa 

terem anos de experiência na aplicação do regime nas importações da empresa, os 

custos previstos e realizados somente obtiveram alterações proporcionais a 

quantidade embarcada e despesas operacionais na logística internacional e 

nacional. Assim, a emissão da planilha de importação com aplicação do Drawback 

Suspensão Integrado realizada no item 5.2 desta dissertação, não obteve alteração 

percentual, permanecendo 34,01 % de ganho com a aplicação do regime nos 

processos de importação do Bórax Penta. 

Posteriormente a finalização do processo de importação, todos os 

documentos deverão permanecer arquivados por um prazo de 5 (cinco) anos a partir 

da data de registro da Declaração de Importação, atendendo assim as exigências da 

legislação brasileira. 
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CONCLUSÃO 

A Globalização é definida por P. Williamson e M. Zeng (2004) in A. Hitt, 

Michael) como a interdependência econômica cada vez maior entre os países e 

suas organizações, de acordo com o refletido no fluxo de bens e serviços, capital 

financeiro e conhecimento através das fronteiras dos países. Aumentando, assim, a 

competitividade entre as empresas que almejam manter posição de destaque nos 

mercados de origem e conquistar fatias de mercados promissores - Brasil, Rússia, 

índia e China - elevando os investimentos em eficiência, cooperação e integração 

com novos parceiros comerciais e por parte dos governos fornecendo instrumentos 

estimuladores as empresas para alcançarem seus objetivos e consequentemente 

aumente a renda e qualidade de vida da população. 

Nesta dissertação, procurei demonstrar de maneira transparente e prática, o 

processo de implantação do regime Aduaneiro especial de Drawback Suspensão 

Integrado, tendo como exemplo a importação de um produto - Bórax Penta - o qual 

possui grande peso tanto quantitativamente quanto em termos de valor no processo 

produtivo de uma empresa exportadora a SCHOTT Brasil Ltda. Divisão Vitrofarma, 

visando, também demonstrar, a redução de custos no processo, através da 

suspensão e posterior isenção dos impostos (li, ICMS, PIS/Pasep e COFINS) e taxa 

(AFRMM) que incidem sobre as importações desta matéria-prima utilizada na 

fabricação do produto a exportar - Tubo de vidro. 

Relata-se que este regime foi criado para beneficiar os exportadores 

brasileiros, pois os benefícios proporcionados na importação e/ou compra no 

mercado interno das mercadorias estão condicionados ao beneficiamento, 

fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada, 

gerando benefícios diretos às exportações brasileiras, quanto à redução do preço do 

produto final, ou seja, valor do produto no país de destino, aumentando assim a 

competitividade da indústria nacional no mercado internacional e conseqüente 

aumentando as vendas e entradas de divisas na economia Brasileira. 

Concluindo, o sucesso da importação com aplicação do regime aduaneiro de 

Drawback está diretamente relacionado ao planejamento e a integração entre todos 

os departamentos envolvidos na operação, assim destacando, os departamentos de 

exportação e produção, com a formulação de relatório, descrevendo as quantidades 
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e prazos dos produtos a serem exportados e o departamento de importação, contábil 

e financeiro, trabalhando com as informações deste relatório, visando a importação 

da matéria-prima, o seu controle e acompanhamento interno e o pagamento das 

mesmas dentro dos prazos estabelecidos. Tendo em mente que imprevistos 

poderão ocorrer durante a vigência do Ato Concessório de Orawback e para 

solucioná-los deverão os profissionais responsáveis possuir conhecimento teórico 

atualizado e prático. 
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RECOMENDAÇÕES 

Ao Governo Brasileiro por intermédio da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, da Secretaria 

de Comércio Exterior e do Departamento de Operações de Comércio Exterior, 

recomendo a busca contínua pela desburocratização, com implantação e integração 

de sistemas de gestão, a exemplo do Siscomex, a definição exata da competência, 

função, responsabilidade e autonomia de cada órgão quanto a criação, aplicação e 

acompanhamento das ferramentas disponíveis na legislação brasileira que 

estimulam a competitividade da indústria nacional e consequentemente faça 

aumentar as transações internacionais realizadas por nossas empresas, dando força 

à representatividade do Comércio Exterior Brasileiro nas transações mundiais, 

atualmente com participação de 1,28%. 

Aos profissionais da área, recomenda-se dedicação ao planejamento e estudo 

da legislação referente ao Drawback Suspensão Integrado, com o objetivo de 

entenderem - e assim reduzir a dissensão entre a legislação e a realidade 

operacional -, reduzindo a complexidade de implantação e controle de todos os 

procedimentos relativos a esse beneficio fiscal, evitando autuações futuras e 

maximizando o ganho do regime especial. 

À SCHOTT Brasil Ltda. Divisão Vitrofarma, avigoro os seus princípios e 

fundamentos, "Integridade e Confiabilidade, Empreendedorismo, Responsabilidade, 

Focado em Inovação ... ", o que converte os seus colaboradores em profissionais 

direcionados ao empreendedorismo inovador e responsável e à busca contínua de 

performance e resultados. 

A Fundação Getúlio Vargas, recomendo um acompanhamento, aproximação 

maior entre a instituição e os estudantes, não deixando que esses se desmotivem ou 

até mesmo abdiquem da necessidade de praticar os conhecimentos teóricos 

adquiridos em sala de aula e por fim desistam de seguir até o fim do mestrado. 
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Para 1 To: 
Ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior - MOIC. 
DECEX - Departamento de Operações de Comércio 
Exterior. 
Esplanada dos Ministérios, Bloco J, andar Térreo 
Brasília - DF - CEP: 70.053-900 
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Schott Brasil Ltda. 

Divisão Vitrofarma 

Rua Ivan de Oliveira Lima, 155 
Inhaúma - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
CEP 20760-600 

E-mail: 
www.schott.com 

Data 1 Date: 

Ref. SCHOTT Brasil: 

Data: XX de XXXX de 2010. 

Telefone/Phone 
Telefax/Fax: 
CNPJ: 
Insc. Estadual: 

LAUDO TÉCNICO 

+55 (0)21 2159-3153 
+55 (0)21 2159-3174 

33.144.437/0007-43 
81.975.078 

Laudo Técnico para atender as exigências da Portaria SECEX número 10 de 24 de Maio de 2010. 
Emitido sob ordem e para uso de SCHOTT Brasil Ltda. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

CLIENTEILOCAL DE INSPEÇÃO 

DATA DA INSPEÇÃO 

ENGENHEIRO 

SCHOTT Brasil Ltda. 
CNPJ 33.144.437/0007-43 
Rua Ivan de Oliveira Lima, 155 
Pilares - Rio de Janeiro - RJ 
CEP 20760-600 
BRASIL 

XX e XX de XXXX de 2010 



88 

1- OBJETIVO 

Descrever o processamento industrial e a participação qualitativa e quantitativa de mercadorias 
importadas em regime aduaneiro especial de Drawback, consumida ou a consumir no processo 
industrial do produto exportado ou a exportar, bem como apontar a existência ou não de resíduo e/ou 
sobra com valor comercial. 

2 - OBJETO DO LAUDO TÉCNICO 

Este relatório tem como objeto de estudo o processo produtivo envolvido na fabricação de: 

- Tubos de Vidro 
- Tubos de Vidro 

Os produtos importados utilizados no processo de fabricação acima são: 

- Tetraborato de Sódio (Borax Penta) 

NCM 
NCM 

NCM 2840.19.00 

3 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO INDUSTRIAL E SUAS RESPECTIVAS ETAPAS 

O processo consiste das seguintes etapas: 

• Recebimento dos insumos; 
• Armazenagem 
• Pesagem / Elaboração da composição 

• Fusão 
• Estiragem 
• Acabamento 
• Embalagem 
• Expedição 

A fabricação de tubos de vidro pela SCHOTT Brasil Ltda - Divisão Vitrofarma atende ao mercado 
internacional com o vidro neutro borosilicato branco e o vidro borosilicato âmbar -, que são, 
basicamente, para aplicação na indústria farmacêutica. 

O processo se inicia pela recepção das matérias primas citadas que, após analisadas pelo Laboratório 
Químico, são estocadas sobre pallets em sua embalagem original (big bag) no armazém de matérias 
primas, onde estas encontram-se sinalizadas por placas coloridas, determinando o momento da 
utilização. Quando da utilização, essas são direcionadas ao setor de processamento de matérias primas 
(Casa de Composição), colocadas em silos com capacidade de aproximadamente .Toneladas, onde 
são pesadas e homogeneizadas em equipamentos adequados para a formação do composto do vidro. 
Esse composto é resultado da síntese das matérias primas citadas e de outras matérias primas em 
consonância com a formulação de cada tipo de vidro, sendo a sua preparação totalmente automática, 
operando o sistema de balanças por informações computadorizadas. 

Concluída a operação de mistura, o composto do vidro é vazado em caçambas sobre rodas, que são 
transportadas para os fomos de fusão. 

Figura 1: Recebimento, Armazenagem e Pesagem da Matéria Prima e Preparação da 
Composição 
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Descarga de mate ria prima Composição 

o fomo de fusão é constituído por um laboratório de altas temperaturas, onde a composição do vidro é 
fundida a temperaturas que atingem 1600°C, levando o composto à várias transformações na medida 
que a massa fundida atravessa as diferentes regiões desse laboratório. Uma grande malha de 
instrumentação monitora todos os passos do processo. 

As caçambas contendo o composto do vidro são transportadas por monovias até os silos de 
alimentação dos fomos; daí o composto é automaticamente levado ao fomo por máquinas 
enfornadoras, que operam em função das informações do controle de nível. 

Figura 2: Processo de Fundição do Vidro 

----{~>-----.b 
@ I 

Corte transversal Corte longitudinal 

o processo fmal de conformação dos tubos se dá pela estiragem mecânica do vidro existente sobre o 
mandril acoplado ao fomo por meio de máquinas tratoras que têm sua velocidade controlada em 
função do volume de vidro disponível sobre o mandril e dos calibres e espessura dos tubos desejados. 

Em seqüência à estiragem, os tubos são cortados em comprimentos convenientes e transportados por 
esteiras para a zona de resfriamento e acabamento de suas extremidades pela queima de suas bordas. 
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Após mais uma seção de resfriamento os tubos são embalados automaticamente em pacotes de 
aproximadamente 20kg e arrumados sobre paletes, sendo então encaminhados aos depósitos para 
posterior exportação. 

4 - PERDAS E SOBRAS 

As perdas ocorridas durante os processos de fabricação, estiragem, acabamento e produto acabado são 
triturados em moinhos específicos e retornam como matéria prima ao processo de fabricação do vidro. 
Não há sobras, pois as quantidades de vidro produzidas para exportação são calculadas sobre as 
quantidades de matérias primas importadas e não o inverso. 

5 - CONCLUSÃO 

Segue abaixo, planilha com a relação entre o consumo dos produtos importados e a quantidade 
de produtos exportados: 

5.1 Tubo de 

Produto Exportado 

Rio de Janeiro, XX de XXX X de 2010. 

Schott Brasil Ltda. 
Divisão Vitrofarma. 
Tel: +5521 21 

mailto 
http://www.schott.com 

Produto Importado 
um 

0,231 T Borax Penta 
NeM 2840.19.00 



IProforma invoice 
I 

ANEXO 2 

1 F 3 

ISCHon Br.l$.íl Ltd3 
Vltrotarm.J Dl'ól$.íon 
Rua Ivan CIo? Olil,'elra l 1S~ .. Pll.3rE'S 
20760-600 RiO DE JANEIRO - RJ 
BRASILlEN 

ILA·or •. '-''''u. 33 144 .t37.'OOO7...43 

ONoMdlng .l9t"nt 
G€1sSDV_ 
Flughafens tr 86 

11 3 

Information account assígnnlE'flt : 
8S. 8523 I Profltceí'lter. 13900 Tu~ 
Partrter 8S 8S23 I Par.n€-r profitCeí'lte-r. 13900 Tut>ng 

T erf'l'l$ cJ dei r. e-ry 
Type 01 dl$p.)tcn 
TemlS cJ p.)ym.en~ 
M.lrks 

Seafresgnt 
3Q d.J1S ne\ 
82491~3 
SCHOn 8(3$11 Ltd.J 

, 2 

RU3 lyJf"l ele OhIJE;ra lIlTIJ 155. Pilares 
20760-600 Rlo ele Janêlro 

PJCk~ 
Net ~Vf?l9ht 
Lote 116/09-2 
----------------------

Item 

I 

I dlf'l1ef'\SJOOS In mm. wess other .... iSe IndlCated 
Our oroer 4501201840 
,Dellve-ry note 82491643 d.Jted De!fver'j date ___ _ 

I 

Pnce 
-) 

?~ 11 3 
In.oee d.JtE' 

91 

InvOtce Numbef 89142594 

uc 

- 2 -



Proforma invoice 

In'lfOlce Nl.Jrnt~f89142594 
Cust NO 50345 SCHQIT 6ras;lltda 

Item QlJJltity Unit Arti",'€ 

,4.11 dlrt~ons in mrn unle'Ss other,IV1Se Indlcated 

10 
110 

Commodttv (Ode 69029000 
Tobi 'h-eight 

Total rtems 

Total 

92 

P3ge 2.' 3 

uc 

_ per_ 

_.)QOKG 

-3-



Proforma invoice 

Invoke Number89142594 
Cust t'«l. 50345 SCHOTT Brasil Urja 

Item Ouanbty UM Article 

,laJl OII'l)€41$l(lf)$ IfI mm, unless otherwlse Indlcated 

CctJntrl af anç=n: __ _ 

Bést regJrd$ 

UC 

93 

Total .-> 



ANEXO 3 

Sistemas de Comérdo Exterior 

Opções de Acesso 

Escolha uma das modalidades de acesso : 

Acesso por certificado Digitai 

>Se você já possui Certificado Digital,clique no 

ícone abai xo: 

Escolha um dos serviços dis poníveis: 

Sistema: ~-..~~~ ...... __ -=-______ ..... 
orta l o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Acesso por CPF/Senha 

>Preencha 05 C"mpos: 

CPF 

Senh .. 

Umpu 

I Destaques do governo 

94 

.'scomex* 

I Altor ... Sonh. I 

Siscomex -Drawback Integrado 

Produto desenvolvido pelo SERPRO 



ANEXO 4 

I Destaques do governo 

AKer r Ato COf!ee$$ório 

COO$uft r Ato Cooçc$sório 

Excluir Ato ConeeuÓI'lo 

Siscomex • D Imprimir Ato Conec$$ôrlo 

Solicitações 

Produto desenvolvido pelo SERPRO 

95 

• Em digltaçio • 

• Copia Ato 
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ANEXO 5 

I Destaques do governo 

Inclusão de Ato Concessório Suspensão Integrado 

Regime Integrado ~ 
CMPJ benefióário 

Tipo Icomum 

Frete Estimado(US$) ? 

Seguro E stim~do(US$) ? 

Subproduto ou Resfduo Estimado (US$) ? 
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ANEXO 6 

~Licenciamento de ImpOltação · [MercadOlia) ~fJEl 

R054-2 

Na tela Mercadoria 1 aparece a primeira modificação de preenchimento. 
Selecione uma das oocões (Genérico / Não Genérico / Não tem). .. 

IICM [[ulliNUIlb 

Descrição da IICM 

Unidade de Medida 
Estatística 

Quantidade na 
Medida Estatística 

Peso Líquido em Kg 

IHCOTERM 

[--1--

rtJ r U tem sistema de Drawback Aljcnático?-
L!J t O Genérico (iI IIão Genérico tlão tem 

10 ,1(((00 IIúmero do Comunicado I 
de Compra· Commoditie .t.....::===~ 

so' 1(((00 Moeda IIegociada , 

FOB [!] Valor Total no Local de I 
Embarque na Moeda 

1 220 '[!] 

10,OCC ,~ 
=== 

r='=---Proceuo Anuente----'"'''-I Concição da Mercacbia 
Ilúmero Sigla do Orgão Anuente 

Bem Fabritildo sob Encomenda 

Material USildo 

17:~ 



98 

~ Licenciamento de Importação -IMercadoriaJ ~r;] Ei 
~o fiegstrar º~ Çoodar ~ 1 

!I [IPJ)~I~I D ~ iI RD54-2 

Na tela Mercadoria 2, preencha o campo Informações de Orawback. 

I- - r--

Unidade Quantidade na Valor Un~irio na 
NU Comercializada Unidade Comerciatizada Condição de Venda 

[[] m 10,]oo:ro 1!OO , 

Produto I I[!] 

'r=='======lnforJklÇÕeS de Orawback =======J 
Número do Hem Quantidade do Produto 

Valor do Produto no local de Embarque na Moeda Negociada [i:...;;;;;~=~ 

Valor Total na Condição de Venda 

1 O.OOJ,I))))D) I 

8 8 

~I] e ~ {J Il &GereromcEme· .. 1 ijlSNAServerSc<s··· 1 MtrosátPaHerPli·· II~licenciaJlento ... · I~.$~ 17:37 
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~licenciamento de Importação -INegociação) ~0EJ 

Ji;:ermnerto ReôsIr~ QiqósOCo ~~ ~ 1 

[!J liI!1j) ~ ~ ~ ~2 

Na tela Negociação, informe o Número do Registro Orawback +-
-------------

I I 
RegiDe de T riJutação 

Código 
5 [!] Ilúmero Registro Orawb8ck 12001 0CXXl542 

Ilúmero Ato Orawback 

Fundamentação Legal [1f [!] Agência Secex [!] =:=::;..;;.,. 

Código do Acordo ALADI 

'--===============~a~================~ 

@ 01 -Com Cobertura até 180 dias 

03 -Com Cobertursl1cima de 360 dias 

Modalidade de Pagamento ~ [!] 

Qtde. Dias Umite Pagto. O 

02· Com Cobertura de 181 até 360 dias 

04· Sem Cobertura 

Inst~uiçio Financiadora Motiuo 



SOLO TO: SCHOl T BRASIl. L TOA.. 
RUAJVAN DE OLIVEIRA UMA, 155 
F'ILARES ií)7f.O~~ 
RIO DE JANEIRQ - RJ 
BRASIL 

CNPJ 33.144.437iOí'107·43 

ANEXO 7 

COMMERCIAL INVOICE 

DATE: 
INVOICE NO~: 
ORDER NO~: 
CUSTOMER NO.; 
CUSTOMf!R P.O.: 
VESSEL: 
lOAD PORT: 
01SCHARGE PORT: 

-IN2114G9 
501&7320 
S00022s.o 
SU0011O~·OIlll 
CAP ORTEGAL 071 -RIO DE JANEIRO 

"I; 

TERMS: &0 DAYS B/L DATE CRAFT 
REMITTO~ 

ABA ROUTING NO! _ 

ACCOUNTNO .. ;;I==::::~ 
ACCT~ NAME .• 
(PLEASE REFER TO OUR INI/OICE NUMBER) 

$HIPMENT COVERING; 

OrEM 

1) 

~__________ _ _____ .LIA..;:L:=l~P_'_R;;cIC:.;;E:.;;S'_'IN USo DOLlAR~ __ ~ 

____ ~_=Q~U~AN~n:..:.TY'_..:..._ ___ U.:cN:..:.I.:cT_'_P:::;RJ_'_C_E __ T01ALS J OESCRIP110N SORArES 
-~--

_ BAGS 52401793 101 
NEOBOR ex 5 MOL TECH ORN i(JPERBAG _MT 

lJSC~ __ • USO'. __ _ 

riS,. 2~40190000 SOOfUM BORAre REFlNED 

NeM 2840.19.00 
Ct{PJ ~3.144.4371OOO7-43 

GROSS CARGO WEIGHT. __ 

FOB'~ uso ::::: FREIGHT uso 
CPf' uso 

lL_ ---rOl AL ~IO DE JANEIRO, BRAZlL uso 

·WE HERESY CERTIFY nllS IINOICE lO SE TRUE ANO CORRECT ANO THAT lHE PROOUCTS BEINO SHIPPED ARE OF u~s. ORIGlN 
ANO THAT THEY HAve BEEN MANUFAC1UREO IN lHE: UNITEO SlA.TES OF AMERlCA ANO lHAT THE COUNTRY OI' ACQU1SITION IS 
lHE UNHeo STATE:S OF AMERICA ANO TIIATIHE NATIVE COUNTRY 15 lHE UNITEO STATES OF AMERICA." 

BY 5HIPPERJEXPORTERiMANUFACTURER, 

ri",. tl:"Tlr"t.~tI*', l":'U,ttfooJ, ~w; .... l'fr'!'9 _11 np.lrt.~ r,Ut!1 1ft. ti""" !J..r ... In ~du~ w.n 1\. hpo:1 kinnliL'l':;;';M ~~J"'(>~ •. tmnlon cmu..I) 1.,1; k ~, .... ~Nl • .! :Üru r.-... ...."... ... '''ul~ • 
....,u. ""Ilf" rof!r,t.l,oI-'fI"";."'! ~t~. v. ... l'ft~.lItltt ~Ni"'I'\t..eoo.~l;':"I .. or1J!).;{t t.r.-t"lp.'ly tl';>tI'vtt fptp,~.ln gNoJl «0. • .,.1\1 .. 
w. .. ..,IOIyI ... ~( ••• r-.. J_ ... ""h~l:!. 'ff.".fl .... r'~ll""!kl ... " ,1 ...... <:'~.'I\of~~t'1U".,J,:M ; .. ",11, .. ,11 ~<lId...t:l..n~*luj ... l.h ....... ~,.n-~-t"""'l-I"jh~U;\ ....... ,...."' .. ' .. 1. ,ttti-,l\LlAAu1o:.t_l"H'T 
o.r J_ ..... IUU .. · r::i7~'t"(J>tft::"U't:llH.'~l ç~;'.u~r.\:I.YII\l~ ... ttlTOet: ~lJt)J[':.T 1t1 fl4l H".'MCCt.o.t.lO..ll.\.1'4~$i:·1 ttitlTtt 0" 1'-\1 r}G 'H[)-~fir!1!: '!IIJC W'JI!N, "",!J HUt,\l;lIeuVrtrr 
t.:a'ftlUI, I :"'19 A ... l\;trTAACjl;.r:.r TUE~E: l!:!tl1'lAAtt Çl)hCtT!ClI!. A;uptav. (1'11'-10 "",,"fMnll!:'*"f tt. rNoH Í';·IUt.cr""dJ.~o1h'I~IIJn.4i"'9« 11t'''~~:at)í u'v, ctlt"'~;:f(n1 ~~.ff."u 
lU'hJ<H~ .... "c.,lliC1u -ftlu. .... ,If~ .. ' ... tut2l li!' _. "'t,'tl ttJ,n IlM,It'GW'II «di, KkntoWa.i9''N'" fWT!Ot _, ~h-'~f"Il''x."I ...... ;n~., orM M':u~1ko~rrt,.,~ ~ffN! H:d b. unt! 'I;( ~o;.nf'ti""'I( • 
• ;..ot.I, .~d.,., _-.. , tt'd )..(", ... tk.,.~I<1 ''.:I'lU nt'M111!.t!'1l.;I1 .. w' 11) ~lh"'9"' 1-t'1t.: ... cuf'A.liIo!+I\f' Ihfo'~ :lncl'n'l!'''' t"f,,';,".~~IN .IolJ """~, t.,. "fl .. ~:lnd f"'.41""'f!:wrRr~U' ml <<Jo~'1t1 
....tl.» •• VNlutt ütotfll..-f tt·l~ o't'l!j"a", Jeilu "',~ (.lltf~ .hd '1u.1.~, ..... 1.' "lr'I!" rle""'~tI. 1.\1(0, ;tr'!'lflt iI'1ct, tl'::a. ",~,.....Ilf 1~1 Oet""",, 'bkJ.cn., 'ÚI!I'nL 

100 

.' ~ 



SUl of L~rljng 
r',:" .J:: : ··,or~;; .. ;: '1 r;;~! -,1 .• :.;1', 

I~'/ :!ull, Ic: P:.I i ~.;I "1.111 :1:1 ,I 

·1" 

140136 I:'4)RAX IWAlJ 
b~)H :)N, f:A 9:,51 f l;oS" 

S2HOT:' TIRl"s::-r. I,To.,.,\. 
RUA :V;'S DE OT.IVEIR."\ 
::'S PIL.;;RES. 20760 ·6D~ 
1'.10 DE .)JUlEIRORJ·BR.o""II, 
CliFJ, 33.14'],.0;37/0007 43 

; -: I' •. ~~ -I;: 

S 2110'[';: Il R!"s r L I,ro.,.,\. 
EU;'. !VJU' DE OLIVEIR.;;. 155-PILME',s 
~0760600,Rro DE JANEIRO RJ 
Ui?,J, 33.144,43'1/0007 'Jl3 
L:t}L~~5r L 

1..(;·{1G fi RAC!-i, CA 

·' •. '1· .•• '!J 

;HC DE JANEIRO, ER.!\'ZIL 

C;1t , Ld, ; }'CLH.:::" 

",::\1 

Cl,? OR':'EGJI,L 

}f~~:{,:2 84·;) 
21'1<10 

ANEXO 8 

IIAJVIBURG"'~CD 

S1100:l/ 09- 0::>9 CNPJ-CN: 33101.1o1}7(!00·lo13 
S-81B7320 CUP2'-Nl, 3311·U}7C007,t3 
Il~:21:109 
LLOYDS LIST:9166649 
F)\~-C: ~C'-4 "i 2 :;. 
IIõ'l"SL, S;;:UCç'i);W 

f·':f,~~;:-.;~~ .. ~;~;í·?;0·:::-~;.':·: _ .. - . 
Fl<RBER J'.t-l:J COMPNN f'xr.~ ~<;20 
'H'1 i'i[lST OCEAN BLVD., S'JI'!'l~ 51.G 
LONG llR.i\.CH, CA 900El02-'1520 

071 S :.m(G 13E.n,CH. CI\ 
i ,.:"{ ~"l I (' :"11 ..... ': c , 
i , 

;-.~ nTI(.I;~.II,;?lS fl)'ItJISI' u: 1;:. ... ElHIF'r'E:A 

í r:" \j'" - ~ .... " ~ ( •• { 

'1' PE~L;~~LP;n!,. 
, I.', ~l~ :1'," ri !"o:; 

I 
j 
i ~. " . ,','é',;., í'''' .. ,. -·il' 

se NC. :RNA-CLH1·OB· 0'012 
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f;:UOtJ'))QOG89 
Sé!al-Numh~.t·tf 
23991.20 

_ Bl.GS _. CCC KIL 
NflOIlOR BX 5 ~:O:" TEC!i GPJ; :;'C':;;}KG SU?EP.EAG 

_. 000 C!lt~ 

Tare, 2220 KG 
Siz.c,_ '1'1'Pc,I~3 
Cr,~ . Lo. , PC1,P(:L 

SUDUHJ35390 
S.,a.l-N .. unbers 
;'.,100309 
Ta",.::: 2250 KG 
8.i:7.0:_ Typ-c:DJ 
cn:: , ],d , • FCLF'C:" 

SUDt:311D99 
Se,.l-K'Uwen, 
2399113 
:'are: 2~)00 KG 
~12e:_ Ti~~:DV 
Cnt . IA . : FC:,F'C" 

,', 111,:.' 
;:8·íO 

lmT ~lElG:ll' _OOKG 

NCM; :< S.;:} . 1" . o o 

lKM,21J10 
26·1D 
se NO. : RNA-CLll'l- 06- :;.(:12 

_ IJi\GS aco KIL _.000 C 31", 
UflonOR I3X 5 1':0::" TECH GRK :;.c.:l:'KG SU?ERJJ.AG 
lmT 11EIGHT _om 
Ncr1: 2!HO,19,OO 

NCM,2B'IO 
2B~:) 
se NC.:RNA CLIW OO·C412 

_ EMS _.000 KIL _o00 C3M 
mmnOR I3X 5 J>:O:' TECEl GRl, :'OO;;'KG SU?liRIl."V3 
mn' \'lEIGHT ~OKG 

TOTi\L G"OSS l';E:IG}:lT _ KG 
TOTAL NET ~'IEIGli':' _ KG 
TOTAL CIJBE (~131 ~ 

~Nl~ 11,l~4.437/OD07-41 

~;cr~ , ;, IH:l . 1 9 . o o 
.il.F.DPOST 9aC047580 02/11/2009 

i' '.':' "'. 
I 

:'HILi\DE!.IPH! r .. , 
02/12/09 

!':~ :.'.: "'.\J.1Cltrw 
JI.\.\IBU .... G ~lJJ 

ORIGINAI~ 
C' 

02/'t2/0 ~ 



ANEXO 9 

Certlfleate Of Analy,ls 

Shlp To: 
SCHOl r I3/{AS III mA 
RIO DE JANEIRO - RJ. {)OO 2076(J·600 Nl:OBOR BX .MOL TECH GRN _KG SUPER8AG 
i55· P1LARES 

MaU To: 
SCHOTT BRASIL L TOA 
RUA IVAN DE OLIVEIRA UMA. 
155 • PILARES 

RIO DE JANEIRO·j.H 20700·600 

lot NC,),: 9A27 

Pack DascrlpUon ~G SUPEI~8AG 
Sample 1.0. AC20604 
USB Order No. S01 B7320 
Custo Order No. SUOO1/09·00il 
Date Shlpped 01/2712009 
Shipped From Boron, CA 
Vehicle 10 SUDU1468490 
Customer no. 
Material no. 

50002250 
52401793 

102 

ANAlYSIS VALUES Speclflcations 

8203 -ChlQrfdr. 115 CI 

Fe 
H20 Insoltlblc -Na2lHOl.61120 -Nfl20 -Sulrute as 504 -8mcsh -

% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 

_10_ 
Oto_ 
010_ 
010_ 

10 _ 

_ 10_ 

0\0_ 
Oto_ 

• • 1III!I3~::Qua:llity Supetinlendallt 
Minerais 

MIM!} M lhe ç(adUClS ara %lJrcd in plllpelty s-eel!!d oJiginal cont'-lIIlC1S, i}~la:J Irolll exlernDI heilt lIOO hwlllcl !'ltlnesphere, ths shclr fie il; 
loocretlc;.,lIy Indçrll~t:I sí1ce roratBS are ul1likcl)' lI) lleY(.I\de Dr lose U,05- clT(Jt;;li·tClltl~". Ptô:Cflg~d slorego C<ll'. heme\l'e(. lead to changl!'5 "n 
toolSlIlre conlenl whlCh tao cause cBking, 



SOLO TO: SCHO'rT BRASIL LTDA. 
RUA IVAN OI: OLIVEIRA LIMA. 155 
PILARES 207M·MO 
RIO DE JANEIRO. RJ 
BRASIl. 

CNPJ 33.144A37lO061-4S 

SH1PMENT COVERING: 

103 

ANEXO 10 

PACKING lIST 

DATE: 01-2S.09 
INVQlel;; NO.: 1N211409 
OROfRNO.: 501sm6 
CUSTOMER NO.: 50062250 
CUSTOMER P.O.: SUll11109·0ag 
VESSEL: CAP ORTEGAL 
LOAD POR,; HOUSTON 
OIS CHARGE PORI; RIO OE JANEIRO 
TtJ~MS: 60 OAYS 8il. DATE DRAfl 

~ESCRIPTION; BORAr~s. ___ CONTAJNé_R_N_O-.~: __ --_-_-- BACS. CUaE QUANTITY NH QUANTllY GROSS J 
NE080R BX 5 MOl TEC~i GRN 
LO! SERIAL NO.; 9A27 
LOT SERIAl.. NO.: 9A21 
LOT SERIAL NO.: 9/117 
lor SERIA.\.. NO.: M27 
WT SERiAl NO.: 9A27 
Lor SERIAL NO.: 9/117 
Lor SERIAL NO.: 9A2' 

COUNTRV OF ORIGIN; USA 

PACKING DESCRIPTION: 
20 SUPERBAGS PJ:R CONTAJNER 
EACfl8AG 1,000 KG MET 

SUOU 146M9·0 
SUOU 7:3J516·(I 
SUOU 1S6411-a 
SUOU 376323-1 
SUOU 7~068·9 
SUOU H,l53j).{) 
SUOU 3443l~·9 

E~lS _.~. _~ '=--~~I';-=- c 

20 
:lO 
20 
20 
20 
20 
20 

23.00 M3 KG KG 
:lUa M3 KG KG 
28.00 M3 KG KG 
28.00 M3 KG KG 
2MO M3 KG KG 
28.\lO MS KG KG 
23.00 M3 KG KG 

"V/E. HEREBY CliRT!fY TH1S PACKING US'r TO SE l~UE ANO CORRECT AND THAT THE F'ROOUCTS BEINO SHIPPED ARE OI' U.S 
ORlGIN ANO THA.T THEY HAVE SE;EN MANUFACTOREO IN ntE~ UNITEO STAn:$ OF AMERICAAND IHAT lHE COUNTRY OF 
ACQUISll'ION 15 THe UNITED STATES OF AMERICA A,~O THAT lHE NATII/E COUNTRY IS lHE. UNlTED $TATES Df AME~ICA· 

BY SHIPPERiEXPOR1ERfMANUFACTURER,; 

144a6 SORA:.< ROAD 
aORON CA 93516-2000 

U.SA.. /"'--l 
/ /?h. 

A~ 91/' ~~R~"-
( 



J);:CLUJ):"::D: •••• , 

Mll\ktliJ,rd-: do dc~pl!d:v; .'\OJ<M,<-\L 
()U;itlll(J.I:k;l~ ;1{1,~'('''i'' tn,I, 

III1IJOrJIldúr 
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ANEXO 11 

t1dquirc/llt' ela ,\lrfC(I(lurill 
CNPJ 3.lI·Q .(n/iXl(!1·H snlOTT nRASIL LTDA 

Rt~pr(')t'/1I(W1r I.f'gll' 
('PF: \J'rl.~,·:1.:f7~~~~7 

emga 
hpu Ih, l\tl,:ifl'\r.) VA~:Hs:rO nF e,\R(iA 

N\;lm:tv í~) ~l;rllltc,ill 1'!')9:iIJü3I\2Pi:J 
kn:nl, l .·\dll;lIiCllO INS I f>Ol{ ~!r\R Ar F,rso PlIBU .IfHV\ TH!O·l ECO;"; H''O!{'J o f ti 
blll'iIllr.cm: (Juntos Q;lJ:l~(~H~1:' t:t1()()f 
PCill n Illla: (((;,() K~ !'r.~n Utj;n~o tli,';XX1 Kf 

Í'rde: 
S::(~UII:: 

VMLi: 
VMI.:l 

11. 
LI" I 
l'I\t1'Jv~p, 

('uf!l: , 

Dlr,i:m An:tdtll1ll,ill~ 

r 
!~. 

~lt.led:l 

nOl/\R nos FI'A 
I lOL/\!{ DOS EUA 
DOtAR DOS fST A!:H)S lIN 
DOtAR DO~ f:S1ADOS l:\" 

ii.il! 
O.UÇl 

Valu!' 
_.00 

i 

A RKolhcr 
O,f;':) 

0.00 
{l,4)J 

0,(11 

0,1:0 
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J){/(/r'~' ÜWlJi{l!l/Iel!t(jrt~S 
CONTAI:.lE.R: SOD01_ .. ,;uuu ... ~;Ul)U - :::1I0C •••• 

1>1J IJU ::;t,1I H.I S I)[l-l"; . 

. SOL IC:Ti\HOS O D~Si:.\l!H'Ir-;ACr) l\DUANEIRO DA !='Rr::Sl!:t~n; 1J~;(:l."HACJ\U LJE lM},Ll-'~·l·l\CJ.(~, CON 
:;lISl'EN.'5N.l DO J:.1PO::;TC rI:: H1p·::-m.TiICAO, l:t:'I, PIS E COfINS, SOl:) (1 H1:GüU; l.:E 1;·I{J\'.-i~3J\é'K, 

AO AMPARO DO ATe CONCESSORIO NR 
- IcMS SUSP~NSO CON~ORME ~ONV~N:O ICMS 21f90 
•. R~PRESii:NTANT8S ,b.UTO~::I,ADO~ lL f~ff:TUA~ o D::SE'-:I:1.'\RACO A DllAt-!:: I!W 

N!\Nrr.i.. JOAQr..nH DA SILVA, INGCRICJ..O I~,{ 7D'/OQ.03'1, C1'1" NR 042.q93.6,17-0·t 1/1 
L:~lLi\ f'EKEHU, DO 1\!-lARAI., rr~SC:Rlç;,O NR. 'lI)/llf),tl3:", CT'f NR 205,906.191-00 /1/ 
i\NTONTO 8ARL05 TE.lxr:::mA !>E :::OUZA, !NSCRIC:.~O I\~ 7D/ 00. Oi2. C(:IF NH 269. Hli"L ~CI ·;;:C 

/lI 
. ~,),.,GN2R D-,,-Nl'AG [jlLVJ\, HlGCIUé'AO NR. ','i)/OO.4G9, C::>F NR ~'iíl.E>lí,8'n $'1 i/l 
. AN:::R~ llANTM; ~l'1.VI\, rN.3CRJc!~.r) NR 'lD/OO,<l78, CPf>' ~;p, 902.0óe·.'lJ'i-0-1 /// 

- C]>,~LOS ALDl',kIO cJt",V~:[j l'ERR~;:RA H~~CRIC:J\O NI{iLJ/();~. 040 (:í'F NR !1;'fJ. % 1,:31 'I ~! ~ 
111 
- CARL{)S Af.íHXl'O r:HAW:S :·F.~R:-;'f\", T.K:'iCIUCP,O NR ·,'D/C·:).!J40 CP:-' NR 020.961.317-3: 
fI! 

l.'f;fJI.Q S~~RGIO Dr: t':Cif.!,r.,E5 - rC·X .. I5Ti~O n'SCRIC,h,O:-Cf( Di 82. CS'I C!'j,'.'lI{ 
~12,2~6.614-34 /f/ 

l','LlJI.O GE:SAí~ D, VIU[tA, ;:t'l~';CRIÇAo NR 'lD/{JZ, 053, CPf': 349.056,/:67<19 I/I 
.. h·] L'DAN':'I!:[j .i\U,!·Q~{1 i: ll.!Jü;j A ~; F !';'l'LAK ü m~:~ 1·:.t>1BARACn MlU.\m: 1 Hei ~ 
- H;;nco:') A'JrU1['[:) [i·;:r<?[~rR", Dl\. SILVA - HISC!uCJ\O t·JJ{ 'Il,/O:L 793 - CP. ~m 
0.10 .1(J~J. 91 '/ .. r, l 

;lMP:-tr'lé:IJ LlJrZ 1'i:~I~I::rR1\ ['OS ,sNHO!J - IlY::;CHrCAO U\/alg·«1 - t.:Pf· l02.~28,:":1" ,,? 
- CMU,QS NJGU~;'lO :';i'.;-';TMlA D/\ :;r1.l/,\ - l~~';CHIÇAO ',','/0'>.;:;':;1 .. CFC' 660,Ol;.3,8C" ij8 
DNrA DE E:-mARQOl!: : 12/C2l1:-JG9 
D:\'I'J', C:I!E(;A!U, : 1.1/C:~~!;Jr}09 

LOCAL E~mARQTJt::. : íIOUS'JON 
IDENTIFICAÇhO HOOSE 6/L : SOD029003836000~ 
TAXA J-t.O~;J;li. F'UB t;:;j) : 2,2705000 
TAXA MO~~A PHET~ USO ;2,2IU~tlQO 

vO.,m·:~:~J : 
"OUTROS - '} 
\lJ\:,Uj{ C1F ~f.:td::; 

TAXA DOLAS USD: 2,2705000 
;:,Ul\ iH:::-mENCIA: Lon: aos/Co!) 
v I·; Ír.:U [,~j : CAf! fJ(1u.:m]C) 
Mani=esto de Carqa: 1309~OD3t218Q 
TAXA srsco~~x : 10,00 
I·'OS$!\ RI:["8R~NC::A: ,",: -OO·H!H /C9 
r'I\TllRA C(lt,tF.f<CI~,lj; :t-J211JjO~ 

l'O'fl\L lHPOSTOS: 

! I , , . , ........... , .. , , ' , , , , , , ' , . , , • , • , , ,; r~s 

IPI, , , , , • , , , • , , , , , , , , , .• , •.... , , , .... , .. : H~; 

P IS/PASEf' .... , , ... , , , . , ........ , . , ... , .. : [\$ 
~O:'~NS. , •.. , . , .•.. , .•. , •...... , .•....... : R$ 
r r:~.1!) , . • , , , , , , • , , , • , • , , , • , • , , , • , , • , • , , • , .: FI.~; 

0,00 
[) .• u () 
0,00 
0,00 
O,IW 

-: '"::~' ... -------_ ... -. ', .. ---........ _._ .... _-_.'~ . ------_.~ 
Acl i :;: ,i (1: ()[: 1 
Vlllor Adu;'!1p.i 1"0 

'(':n., I FOR 
V~lor Ml.E : 
Tocd1 FR~TE INTERNACIONAL 
T(')~."ll !'iEr;~J1';;O 

11 10,00% Rcd 
IP! : 0,00\ R~d 
nr.:!::;p~::;.:l:; Acltlêl!1p.i 1';'~ 

l',\X0 Si :3CJ)·11';;<:~ 

O,OOi: 
U.ÜO~ 

[}.:.t:;L' d(~ êlilcul.=· I'I:;/C{)FIN~;,~ 

PIS ~.6~, Red ~,OC, 
Co: l;:!;: 7, r;O\ R",(, 0, ÜC1 
Base d0 Cdlculo lC~S 
.CMS t ~'Kt~! I~;!no~ Rod 
P'lg'Jlr.~ Ilto~ (i',) I: ,,~L':I:'i J ::;.: X::':; 

?~r. iudi t:iJ.:.ld~ 
€~O 

RS 
R$ 
RS 
RS 
H$ 
,($ 
E\S 
R" " 
R$ 
R~~ 
[l;$ 

H~ 

r:" (: () % RS 

O.UO 
D,OO 
0,80 

8,00 
0,00 
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~.;. Ól U. O:I(H,17W}·6 

C/rmO'ÍL'açifli T tiJ'ijiírj{f 
;.,'ot 
~1i:\1 

C{lndif:ão de \ 'rn~1 

28'11) !~ X . 
B·I D.; 9X\: 

U";COTE!t\i: (:FR • ('0.5:1 A~:) :;;Rnmrr 
'VMCV 2 ••• r.lor.A~ IKJi HJi\ 

Dtlcricbo VttalJulda da Mc:t'ulrloria 
uU'IRO.) lFI1l:f\kuKI\IOS JJ1.~SIIi)lCO:'i (ka)(,\.~ KI-HN,\r;·i)~, 
lJ.é,;·· .m1\L:LAIM ,'l:(~" 'KLI\K [}OS hU.'\ 

Impttsw Jt ImpiltIa+'(ieJ 
I{~f.ir.~~ ri:,,1 r: tl!;:~:IO' SlJS ~'r-J~~AO 
AII,~II(:I: Ad'{~lor('m ,W(')· ItJ;(1 ~. 
VJllx 11 f{rtiJH:.:r: R10.l)) 

hl//JIt\/O .mITlf. jirm.frl/ll.1 1/II1r1~/ri(llhmlfl\ 
RC~lm: ;,k'l f ihl!o!~K': SUSPENSAO 
.1,,~I:ll('!I.: MI·:1.IOil;m tTlrn : 0,00 "it 
I,.'a!<:,: fi f(~,:~,:IICt: RS O.W 

l){fd{l.)' (;mrú fis f Cofim 
Ib.·~ t:h: C~ktll'J, R$ ••• 
Pq,çr.tt::.l de Rç.:l~fÇa(l ~n n~~C. Q~ Cllçt:la~ 0,0: 'Ã: 

Rt~ilt't: ;I. ,] 1 !bu!i!~llJ. S USJ}r:~S:\O 
A!l~ 1:1:4,; It'MS: I fi,OJ l,t-

"il/rWSL!p 
:\I~q~.i)l:J ,,\:1 VF;(oiclr' I ,(:~ ~~ 
VUil: !.'k.!\'idlJ: RS •• 
VÜ'~.1 R~rc"~r.r: R~ rJ,(ln 

Cúji/J5 
:\líqt..I.,(flld \'ldor.:,'(: 7.6U ~~ 
VIJur l)c',iJo: R~ ••• 
Vs.li)r J kçc('·lhr:r R~ n,ílll 
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