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O que é Regime 
Aduaneiro Especial de 
Drawback?

O Regime de Drawback, em resumo, 
trata-se de um incentivo à 
exportação, que reduz os custos dos 
insumos de produtos industrializados 
e exportados, tornando-os mais 
competitivos no mercado 
internacional. 



Por que utilizar o Regime?

Em alguns casos, redução de acúmulos de 

créditos tributários.

Redução dos custos de produção e melhoria do fluxo 

de caixa;

Aumento da competitividade no mercado internacional;

Maiores possibilidades de desenvolvimento 

tecnológico industrial;

Superávit da Balança Comercial brasileira;
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Suspensão
Consiste na suspensão dos 
tributos incidentes na 
importação e/ou aquisição local 
de mercadoria a ser utilizada na 
industrialização de produto que 
deve ser exportado.
Impostos suspensos: II, IPI, PIS, 
COFINS, ICMS e AFRMM.

01

Das Modalidades

Isenção
Trata da isenção dos tributos 
incidentes na importação e/ou 
aquisição local de mercadoria, 
em quantidade e qualidade 
equivalentes, destinada à 
reposição estoque de material 
utilizado na industrialização de 
produto exportado. 
Impostos isentos: II, IPI, PIS e 
COFINS – Esta modalidade não 
contempla ICMS e AFRMM.

02

Restituição
Restituição de tributos pagos na 
importação de insumo importado 
utilizado em produto exportado –

Esta modalidade praticamente 
não é mais utilizada.03

Intermediário
Suspensão dos impostos de 
produtos importados ou 
comprados no mercado local 
para a industrialização de 
produto intermediário/semi-
acabado para a venda local para 
posterior produção do produção 
final e exportação.

Pode ser utilizado na modalidade 
suspensão ou isenção.
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Sistemática – Drawback Suspensão

Aquisição no  

mercado interno

Aquisição por 

importação

Empresa 

Exportadora

E
x

te
ri

o
r

M
e

rc
a

d
o

 I
n

te
rn

o

Insumo

Tributos 

suspensos

Insumo
Produto acabado

Exportação

* Compromisso de exportação assumido com o governo.

Solicitação de AC com base em 

forecast de aquisições e exportações

Principais benefícios:
► Redução de custo efetivo sobre o II e AFRMM;

► Fluxo de Caixa completo (suspensão do II, IPI, PIS, 
COFINS, ICMS e AFRMM) quanto ao não desembolso 
no desembaraço aduaneiro;

► Redução imediata da geração de créditos.

Principais riscos:
► Compromisso de exportação assumido com o 

governo;

► Controle e fluxo de informações deve ser 
elevado para realização do forecast;

► Risco de autuação em caso de descumprimento 
ou obrigação inexata da obrigação;

► Período fiscalizatório de 5 anos após o 
encerramento.
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Sistemática – Drawback Isenção
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* Benefício de isenção será um direito adquirido.

Principais benefícios:
► Direito adquirido na isenção de impostos para a 

reposição do estoque;

► Maior segurança da operação;

► O ciclo importar, industrializar e exportar, concede o 
direito ao benefício, portanto, não há risco de 
autuações e/ou multas pelo direito adquirido.

► Redução de custo efetivo sobre o II;

► Fluxo de caixa parcial (isenção do II, IPI, PIS e 
COFINS) quanto ao não desembolso no desembaraço 
aduaneiro;

Principais riscos:
► Impacto no fluxo de Caixa da empresa 

(recolhimento de tributos no desembaraço) para 
o primeiro ciclo;

► A empresa deve importar na quantidade e 
qualidade proporcionais aos utilizados no 
produto exportado anteriormente – reposição de 
estoque.

► O benefício da isenção não contempla o ICMS ou 
AFRMM;
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Sistemática – Drawback Intermediário Suspensão
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Principais riscos:
► Controle e fluxo de informações deve ser 

elevado, visto que a empresa importadora 
depende da exportação de uma outra empresa 
para baixar seu AC;

► Risco de autuação em caso de descumprimento 
ou obrigação inexata da obrigação;

► O benefício concedido não abrange o ICMS.
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Principais benefícios:
► Redução de custo efetivo sobre o II e AFRMM;

► Fluxo de Caixa (suspensão do II, IPI, PIS, COFINS e 
AFRMM) quanto ao não desembolso no desembaraço 
aduaneiro;

► Impacto na margem do importador (intermediário), e 
eventual desconto nas operações com o futuro 
exportador (não há incidência dos tributos no custo);

► Fluxo desonerado;
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Sistemática – Drawback Intermediário Isenção
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Principais benefícios:
► Direito adquirido das empresas envolvidas;

► Maior segurança da operação

► O ciclo importar, industrializar e exportar, concede o 
direito ao benefício, portanto, não há risco de 
autuações e/ou multas pelo direito adquirido.

► Fluxo de Caixa (não ocorre o pagamento de tributos 
federais no desembaraço)

Principais riscos:
► Impacto no fluxo de Caixa da empresa 

(recolhimento de tributos no desembaraço) para 
o primeiro ciclo

► A empresa deve importar na quantidade e 
qualidade proporcionais aos utilizados no 
produto exportado anteriormente – reposição de 
estoque.

► O benefício da isenção não contempla o ICMS ou 
AFRMM.



Como a EY
pode ajudar
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Escopo de Atividades EY

1

Estudo de Viabilidade

Confecção Atos 
Concessórios

Gestão e Controle dos 
Atos Concessórios

Reprocessamentos para 
avaliação de 

potencialização do 
benefício ou contingências

2 3 4 5

Reestruturação 

Operacional

6

Manuais e 
Treinamentos
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Sistema EY - DOT

Com relação ao processamento e gestão dos dados cabe destacar a utilização do sistema DOT da EY
(Drawback Optmization Tool). Sistema interno específico para Drawback.
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Sistema EY - DOT



Page 13

Sistema EY - DOT



EY | Auditoria | Consultoria | Impostos | Transações Corporativas

Sobre a EY: 

A EY é líder global em serviços de Auditoria, Impostos, Transações 

Corporativas e Consultoria. Nossos insights e os serviços de qualidade 

que prestamos ajudam a criar confiança nos mercados de capitais e 

nas economias ao redor do mundo. Desenvolvemos líderes 

excepcionais que trabalham em equipe para cumprir nossos 

compromissos perante todas as partes interessadas. Com isso, 

desempenhamos papel fundamental na construção de um mundo de 

negócios melhor para nossas pessoas, nossos clientes e nossas 

comunidades.

No Brasil, a EY é a mais completa empresa de Auditoria, Impostos, 

Transações Corporativas e Consultoria, com 5.000 profissionais que 

dão suporte e atendimento a mais de 3.400 clientes de pequeno, 

médio e grande portes.

EY refere-se à organização global e pode referir-se também a uma ou 

mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited (EYG), cada 

uma das quais é uma entidade legal independente. A Ernst & Young 

Global Limited, Empresa privada constituída no Reino Unido e limitada 

por garantia, não presta serviços a clientes.

© 2019 EYGM Limited. Todos os direitos reservados.

www.ey.com.br
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